
Glendale Unified School District  
Open Source Math Curriculum  

Grade 2 Parent Information 
Unit 5: Addition and Subtraction Application	

 
 
What Your Child Will Learn: 

In Unit 5, students will be applying addition and subtraction within 100 to length and 
money problems.  All school year, students have been building their computational fluency of 
addition and subtraction within 100 using a variety of strategies.  Also with each Unit, students 
have been adding and subtracting with word problems.  This is a great time of year to build on 
all that students have learned this year and learn to apply their addition and subtraction 
strategies to real world problems. 	

  
 

MORE SPECIFICALLY, CHILDREN WILL LEARN HOW TO:  
● Measure lengths of objects using measurement tools 
● Apply concepts of length to solve addition and subtraction problems 
● Relate addition and subtraction to a number line, especially when it is related to length 
● Determine the value of a combinations of coins or bills 
● Apply concepts of money to solve addition and subtraction problems 

 
UNIT 5 STANDARDS:  
2.OA.1, 2.NBT.5, 2.MD.5, 2.MD.6, 2.MD.9, 2.MD.8 
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 PROBLEMS AND SOLUTIONS  
Measurement Word Problem 
In P.E. class Kate jumped 14 inches. Mary jumped 23 inches. How much farther did Mary jump 
than Kate? Write an equation and then solve the problem. 
 

Student 1 
My equation is 14 + = 23 since I am trying to find out the 
difference between Kate and Mary’s jumps. I used place value 
blocks and counted out 14. Then I added blocks until I got to 23. I 
needed to add 9 blocks. Mary jumped 9 more inches than Kate. 

 
 

 
 

	 	
Student 2 
My equation is 23 – 14 =  .  I drew a number 
line. I started at 23. I moved back to 14 and 
counted how far I moved. I moved back 9 spots. 
Mary jumped 9 more inches than Kate. 
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Money Word Problems 
 

*Just as students learned that a number may be represented in different ways and still remain the same amount – 
e.g., 38 can be 3 tens and 8 ones or 2 tens and 18 ones—students apply this understanding to money. 
**Since students are not introduced to decimals in 2nd grade, problems will have only coins or bills. 
 
 

KEY VOCABULARY 
measure To use units to determine size or quantity in regard to length, or height, weight, 

temperature and time 
units What is used to measure the height, length or heaviness of something 
length The distance between one point and another 
number line A diagram that represents numbers on a line 
amount The total value of coins or bills  
estimate A number close to an exact amount. An estimate tells about how much or about how 

many. 
Examples of Tools used in this Unit 
ruler measuring tape nonstandard tool like 

paperclips or string 
yardstick or meter stick 

Activities at Home 
• Ask your child to count the coins received in change when shopping or to count a handful of 

coins at home. 
• Have students estimate measurements in inches, feet, yards, centimeters, or meters. 
• Create a measurement scavenger hunt.  Have your child find objects in the house that are 

certain measurements. 
Learning Videos by Standard 
2.MD.5 – Measurement word problems https://www.youtube.com/watch?v=tp67GoPUd8Y  
2.MD.6 – Relating lengths to a number line 
http://secc.sedl.org/common_core_videos/grade.php?action=view&id=560  
2.MD.8 – A money word problem https://www.youtube.com/watch?v=lnD2eOPBc00 	
Why Common Core math problems look so weird https://www.youtube.com/watch?v=tBkQAxt1JXA  
Online Games 
Measuring objects - http://henryanker.com/Math/Measurement/Measurement_Set_A.swf   
Counting Money (has a variety of levels) - http://www.abcya.com/counting_money.htm  
Counting Money - http://www.fuelthebrain.com/games/bank-it/    
 
2nd Grade Standards and Frameworks 

For more information on the strategies, standards and explanations, visit the California 
Framework at http://www.cde.ca.gov/ci/ma/cf/documents/mathfwgrade2.pdf  

 
To see an electronic copy of this parent letter, with “clickable” links, please go to the common core 
pages at http://www.gusd.net/. Follow the links to Mathematics, Grade 2. Scroll to the bottom of the 
page and click on Unit 2.  

Using pennies, nickels, dimes, and quarters, how many different ways can you make 37 cents? 

Using $1, $5, and $10 bills, how many different ways can you make $12? 

Gary has 2 dimes, 5 nickels, and 13 pennies.  His brother gave him one more coin.  Now he has 68 
cents.  What coin did his brother give him? 



Glendale Unified School District  

Open Source մաթեմատիկայի ծրագիր 

Դասարան 2-րդ – տեղեկություններ ծնողների համար 

Բաժին 5 -  Գումարում և հանում գործողության կիրառումը 

 

 
 
Ինչ է սովորելու ձեր երեխան՝ 

 5-րդ բաժնում աշակերտները գումարում և հանում գործողությունը կկիրառեն մինչև 100-ը ընկած թվերի սահմանում՝ աշխատելով 

երկարության և դրամի հետ կապված խնդիրների հետ։  

Ամբողջ ուսումնական տարվա ընթացքում աշակերտները աշխատել են հմտացնել իրենց գիտելիքները մինչև 100-ը թվերի գումարում 

և հանում գործողություններ կատարելիս՝ կիրառելով տարբեր եղանակներ։  Ինչպես նաև, յուրաքանչյուր բաժին պարունակում էր գումարման 

և հանման գործողությամբ խնդիրների լուծում։ Շատ լավ ժամանակ է, որպեսզի աշակերտները ամրապնդեն այս ուսումնական տարվա 

ընթացքում իրենց սովորածը և սովորեն կիրառել գումարում և հանում գործողությունների եղանակները առօրյա կյանքում։    

 

Մասնավորապես, աշակերտները կսովորեն՝  

● Չափել առարկաների երկարությունը՝ օգտագործելով չափման գործիքներ 

● Կիրառել երկարության գաղափարը՝ գումարման և հանման գործողությամբ խնդիրներ լուծելու համար 

● Գումարման և հանման գործողությունը համապատասխանեցնել թվագծի հետ՝ հատկապես, երբ դա վերաբերվում է երկարությանը։ 

● Մանրադրամները և թղթադրամները համադրելով՝ սահմանել արժեքը   

● Կիրառելով դրամի գաղափարը՝ լուծել գումարման և հանման խնդիրներ  

 

5-րդ մասի չափանիշերը՝ 

2.OA.1, 2.NBT.5, 2.MD.5, 2.MD.6, 2.MD.9, 2.MD.8 

Լրացուցիչ եղանակների, չափանիշների և բացատրությունների համար, խնդրում ենք այցելել California Framework կայքը՝  

http://www.cde.ca.gov/be/st/ss/documents/ccsmathstandardaug2013.pdf    

 

ԽՆԴԻՐՆԵՐԻ ԵՎ ԴՐԱՆՑ ԼՈՒԾՄԱՆ ՕՐԻՆԱԿՆԵՐ  

Չափման վերաբերյալ խնդիրներ 

Մարմնամարզության դասարանում Քեյթը ցատկեց 14 դյույմ (inch), իսկ Մերին՝ 23 դյույմ (inch)։ Մերին Քեյթից որքա#ն հեռու ցատկեց։ 
Գրեք հավասարումը և ապա լուծեք խնդիրը։ 

 

Աշակերտ 1 

Իմ հավասարումն է՝ 14 + = 23, քանի որ փորձում եմ պարզել Քեյթի և Մերիի 

ցատկերի տարբերությունը։ Ես օգտագործեցի խորհանարդիկներ և հաշվելով 

առանձնացրեցի 14 հատ։ Այնուհետև, ես ավելացրեցի դրանք՝ մինչև ստացա 23։ 

Ես պետք է 9 հատ ավելացնեի 23 թիվը ստանալու համար։ Հետևաբար, Մերին 9 

դյույմով ավելի է ցատկել Քեյթից։   

 

 

 

 
  
Աշակերտ 2 

Իմ հավասարումն է՝ 23 – 14 =  ։  Ես թվագիծ գծեցի և 

սկսեցի 23-ից։ Ես հետ գնացի մինչև 14-ը և հաշվեցի, թե 

քանի քայլ եմ հետ գնացել։ Ես 9 քայլով հետ գնացի։ Մերին 

Քեյթից 9 դյույմ ավել է ցատկել։ 

 

 

 

 

 
 

 

 

http://www.cde.ca.gov/be/st/ss/documents/ccsmathstandardaug2013.pdf
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Բաժին 5 -  Գումարում և հանում գործողության կիրառումը 

 

Դրամին առնչվող խնդիրներ 

*Աշակերտները սովորում են, որ թիվը կարող է տարբեր եղանակներով ներկայացվել, սակայն ունենա միևնույն արժեքը, օրինակ՝ 38 ցենտը 

կարող է լինել 3 հատ 10 ցենտանոց և 8 հատ մեկ ցենտանոց կամ 2 հատ 10 ցենտանոց և 18 հատ մեկ ցենտանոց։ Հասկանալով դա, 

աշակերտները կիրառում են այս գաղափարները դրամի օգտագործման ընթացքում։ 

** Քանի որ աշակերտները չեն տիրապետում տասնորդականի գաղափարին 2-րդ դասարանում, խնդիրները կպարունակեն միայն 

մանրադրամներ կամ թղթադրամներ։  

 

ԿԱՐԵՎՈՐ ԲԱՌԱՊԱՇԱՐ 

Չափել Օգտագործել միավորներ, որպեսզի հնարավոր լինի որոշել չափը կամ քանակը՝ երկարության, բարձրության, 

քաշի, ջերմության և ժամանակի վերաբերյալ։  

Չափի 

միավորներ 

Այն, ինչ անհրաժեշտ է որևէ առարկայի բարձրությունը, երկարությունը կամ ծանրությունը չափելու համար։  

Երկարություն Մի կետից մյուսի միջև ընկած տարածությունը 

Թվագիծ Սխեմա, որը գծի վրա թվեր է ներկայացնում 

Գումար Թղթադրամների կամ մանրադրամների ընդհանուր արժեքը  

Նախնական 

հաշիվ 

(estimate) 

Թիվ, որը մոտ է կոնկրետ գումարին։  Նախնական հաշիվը հնչում է հետևյալ կերպ՝ մոտովորապես որքան  

Այս բաժնում օգտագործվող գործիքների օրինակներ 

քանոն չափման ժապավեն ոչ սովորական  գործիքներ, 

օրինակ՝ թղթի ամրակներ կամ 

թելեր 

 չափորոշիչ կամ մետրանոց 

փայտիկ 

Տնային հանձնարարություններ 

 Խնդրեք, որ երեխան գնումները կատարելիս հաշվի որպես մանր ստացած մանրադրամները կամ տարբեր մանրադրամներ հաշվի տանը։   

 Չափումներ կատարել դյույմերով, ոտնաչափով, յարդով, սանտիմետրով  կամ մետրով։   

 Տանը երեխան կարող է փնտրել առարկաներ, որ ունեն որոշակի չափս։  

Ուսուցանող տեսահոլովակներ  
2.MD.5 – Measurement word problems https://www.youtube.com/watch?v=tp67GoPUd8Y  

2.MD.6 – Relating lengths to a number line http://secc.sedl.org/common_core_videos/grade.php?action=view&id=560  

2.MD.8 – A money word problem https://www.youtube.com/watch?v=lnD2eOPBc00  

Why Common Core math problems look so weird https://www.youtube.com/watch?v=tBkQAxt1JXA  

Առցանց խաղեր 

Measuring objects - http://henryanker.com/Math/Measurement/Measurement_Set_A.swf   

Counting Money (has a variety of levels) - http://www.abcya.com/counting_money.htm  

Counting Money - http://www.fuelthebrain.com/games/bank-it/    

2-րդ դասարանի չափանիշեր 

Տարբեր եղանակների, չափանիշերի բացատրությունների համար, այցելեք՝ California Framework 

http://www.cde.ca.gov/ci/ma/cf/documents/mathfwgrade2.pdf  

Եթե ցանկանում եք այս նամակի էլեկտրոնային տարբերակը տեսնել համապատասխան լինքերով՝ խնդրում ենք այցելել common core-ի 

վերաբերյալ էջերը՝ http://www.gusd.net/ հասցեով։ Մաթեմատիկա, 2-րդ դասարան բաժնի էջի ներքևում սեղմեք բաժին 2-ի վրա: 

Օգտագործելով 1, 5, 10 և 25 ցենտեր՝ քանի# եղանակով կարող եք ստանալ 37 ցենտ։  

Օգտագործելով 1, 5 և 10 դոլարանոց թղթադրամներ՝  քանի# եղանակով կարող եք ստանալ 12 դոլար։  

Մայքը ունի 2 հատ 10 ցենտանոց, 5 հատ 5 ցենտանոց և 13 հատ 1 ցենտանոց մանրադրամներ։ Եղբայրը նրան տվեց ևս մեկ 

մանրադրամ, որի արդյունքում Մայքի մոտ կա 68 ցենտ գումար։ Ի#նչ մանրադրամ տվեց նրան Մայքի եղբայրը։  

https://www.youtube.com/watch?v=tp67GoPUd8Y
http://secc.sedl.org/common_core_videos/grade.php?action=view&id=560
https://www.youtube.com/watch?v=lnD2eOPBc00
https://www.youtube.com/watch?v=tBkQAxt1JXA
http://henryanker.com/Math/Measurement/Measurement_Set_A.swf
http://www.abcya.com/counting_money.htm
http://www.fuelthebrain.com/games/bank-it/
http://www.cde.ca.gov/ci/ma/cf/documents/mathfwgrade2.pdf
http://www.gusd.net/
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Plan de estudios de matemáticas de Open Core 

Información de los Padres del Grado 2 
Unidad 5: Aplicación de suma y resta	

 
 
LO QUE SU HIJO APRENDERÁ: 

En la Unidad 5, los estudiantes aplicarán las sumas y restas hasta 100 a los problemas 
de tiempo y dinero. Todo el año escolar, los estudiantes han estado reforzando su fluidez 
computacional para la suma y la resta hasta 100 usando una variedad de estrategias. 
También con cada Unidad, los estudiantes han estado sumando y restando con problemas 
textuales. Este es un buen momento del año para aprovechar todo lo que los estudiantes han 
aprendido este año y aprender a aplicar sus estrategias de suma y resta a los problemas del 
mundo real. 	

 
MÁS ESPECÍFICAMENTE, LOS NIÑOS APRENDERÁN CÓMO:  

● Medir la longitud de objetos usando herramientas de medición 
● Aplicar el concepto de longitud para resolver problemas de suma y resta 
● Relacionar la suma y la resta a una línea numérica, especialmente cuando está 

relacionada con la longitud 
● Determinar el valor de una combinación de monedas o billetes 
● Aplicar conceptos de dinero para resolver problemas de suma y resta 

 
UNIDAD 5 - ESTÁNDARES:  
2.OA.1, 2.NBT.5, 2.MD.5, 2.MD.6, 2.MD.9, 2.MD.8 
Para obtener más información sobre las estrategias, normas y explicaciones, visite el Marco de 
Referencia de California en: http://www.cde.ca.gov/be/st/ss/documents/ccsmathstandardaug2013.pdf     
 
EJEMPLOS DE PROBLEMAS Y SOLUCIONES  
Problemas textuales de medición 
En la clase de educación física Kate saltó 14 pulgadas. Mary saltó 23 pulgadas. ¿Cuánto más 
saltó Mary que Kate? Escribe una ecuación y luego resuelve el problema. 
 

Estudiante 1 
Mi ecuación es 14 + ___ = 23 ya que estoy tratando de averiguar la 
diferencia entre los saltos de Kate y Mary. Utilicé bloques de valor 
posicional y conté hacia adelante 14. Entonces agregué bloques 
hasta que conseguí a 23. Necesité agregar 9 bloques. Mary saltó 9 
pulgadas más que Kate. 

 
 

 
 

	 	
Estudiante 2 
Mi ecuación es 23 - 14 = ___. Dibujé una línea 
numérica. Comencé en 23. Me moví hasta el 14 y 
conté hasta dónde me moví. Me regresé nueve 
puntos. Mary saltó 9 pulgadas más que Kate. 
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Problemas textuales de dinero 
 

** Al igual que los estudiantes aprendieron que un número puede ser representado de diferentes maneras y 
sigue siendo la misma cantidad —por ejemplo, 38 pueden ser 3 dieces y 8 unos o 2 dieces y 18 unos— los 
estudiantes aplicarán esta comprensión al dinero. 
** Puesto que los estudiantes no son introducidos a los decimales en el 2do grado, los problemas tendrán 
solamente monedas o cuentas. 
 
KEY VOCABULARIO CLAVE 
 
Medida Utilizar unidades para determinar el tamaño o la cantidad con respecto a la longitud, 

altura, peso, temperatura o tiempo 
Unidades Lo que se usa para medir la altura, longitud o peso de algo 
Longitud La distancia entre un punto y otro 
Línea numérica Un diagrama que representa números en una línea 
Cantidad El monto total de monedas o billetes 
Estimar Un número cercano a una cantidad exacta. Una estimación indica cuánto o cuántos. 
 
Ejemplos de herramientas utilizadas en esta unidad 
 
regla cinta de medir Herramienta no estándar 

como clips o cordón 
vara de medir o regla 
de un metro 

 

Actividades en casa 
• Pídale a su hijo que cuente las monedas recibidas como cambio al comprar algo o contar un 

puñado de monedas en casa. 
• Haga que los estudiantes estimen medidas en pulgadas, pies, yardas, centímetros o metros. 
• Crear una búsqueda de tesoros de medición. Haga que su hijo encuentre objetos en la casa que 

sean medidas determinadas. 
 
Videos de aprendizaje por estándar (en inglés) 
2.MD.5 – Problemas textuales de medición https://www.youtube.com/watch?v=tp67GoPUd8Y  
2.MD.6 – Relacionar longitudes con una línea numérica 
http://secc.sedl.org/common_core_videos/grade.php?action=view&id=560  
2.MD.8 – Un problema textual de dinero https://www.youtube.com/watch?v=lnD2eOPBc00 	
¿Por qué los problemas de matemáticas de Common Core parecen tan extraños? 
https://www.youtube.com/watch?v=tBkQAxt1JXA  
 
Juegos en línea  (en inglés) 
Medición de objetos - http://henryanker.com/Math/Measurement/Measurement_Set_A.swf   
Contar dinero (Tiene una variedad de niveles) - http://www.abcya.com/counting_money.htm  
Contar dinero - http://www.fuelthebrain.com/games/bank-it/    
 

Usando monedas de un centavo, de diez centavos y de veinticinco centavos, ¿de cuántas maneras 
diferentes puedes hacer 37 centavos? 
Usando billetes de $1, $5 y $10, ¿de cuántas maneras diferentes puedes tener $12? 

Gary tiene 2 monedas de diez centavos, 5 monedas de cinco centavos y 13 monedas de un centavo. 
Su hermano le dio una moneda más. Ahora tiene 68 centavos. ¿Qué moneda le dio su hermano? 
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Estándares y marcos de referencia de Segundo Grado 
 
Para obtener más información sobre las estrategias, normas y explicaciones en inglés, visite el Marco 
de referencia en http://www.cde.ca.gov/ci/ma/cf/documents/mathfwgrade2.pdf  
 
Para ver una copia electrónica de esta carta de los padres, con enlaces interactiva vaya a las páginas 
centrales comunes en http://www.gusd.net/. Siga los enlaces a Matemáticas, Grado 2. Diríjase hasta la 
parte inferior de la página y haga clic en la Unidad 2.  
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귀하의 자녀가 배우게 될 내용 : 
단원 5 에서 학생들은 100 이내의 길이 및 돈 문제들에서 덧셈 및 뺄셈을 적용할 것이다. 지금까지 학생들은 다양한 

전략들을 사용하여 100 안에서 덧셈과 뺄셈의 계산 실력을 쌓아왔고 또한 각 단원에서 더하기 및 빼기 응용문제들을 해왔다. 올해 
학생들은 배운 모든 것을 토대로 실생활 문제들에서 덧셈 및 뺄셈 전략들을 적용하는 것을 배울 때가 되었다.  

 
 

보다  구체적으로  배우게  될  내용 :  
● 측정 도구들을 사용하여 물건들의 길이 측정 
● 덧셈과 뺄셈 문제 해결에 길이의 개념 적용 
● 넘버라인에서 특히 길이와 관계된 경우 더하기와 빼기와의 관계 
● 동전이나 지폐 조합의 가치 결정 
● 덧셈 및 뺄셈 문제 해결에 돈의 개념 적용  

 
단원  5 표준 :  
2.OA.1, 2.NBT.5, 2.MD.5, 2.MD.6, 2.MD.9, 2.MD.8 
전략 , 표준  및  설명에  대한  더  상세한  정보를  위해선  다음의  Califoria Framework 웹사이트를  접속한다: 
http://www.cde.ca.gov/be/st/ss/documents/ccsmathstandardaug2013.pdf     
 
문제의  예제  및  해결  
측정  응용문제   
체육 클래스에서 케이트는 14 인치를 점프하였고 메리는 23 인치를 점프하였다. 메리는 케이티보다 얼마나 더 멀리 점프했는가? 
등식을 쓰고 문제를 푼다.  
 

학생  1 

케이디와 메리의 점프가 얼마나 차이가 나는가를 알아내기 위한 시도로 등식 14 + 
____= 23 을 만들었다. 나는 자리 값 블락들을 사용해 14 개를 센 다음  23 개가 될 
때까지 블락을 더하였다. 나는 9 개의 블락을 더해야 했다. 메리는 케이디에 비해 
9 인지 더 점프하였다.   

 
 

 
 

	   	  
학생  2 

나의 등식은 23 – 14 =____이다. 넘버라인을 그리고  
23 에서부터 시작해 14 까지 뒤고 이동한 다음 얼마나 멀리 
이동하였는지를 세어 보았다. 9 자리를 뒤로 이동하였다. 
메리는 케이디보다 9 인치 더 점프하였다.  
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돈  응용문제  
 

*학생들이 한 숫자는 여로 다른 방식으로 표현되어도 여전히 같은 값을 유지한다는 것을 배운것 처럼 – 예를 들어 38은  3개의 
10과  8개의 1 또는  2개의 10과  18개의 1일이 될 수도 있음 -  학생들은 돈에 대해서도 이러한 이해를 적용한다.  
**학생들은 2학년에 소수가 도입되지 않음으로 문제들은 동전이나 지폐 만을 다루게 된다.  
 
 

주요  어휘  
측정 길이 또는 높이, 무게, 온도 및 시간에 대해 크기나 양의 결정하도록 사용할 수 있는 단위  
단위 어떤 것의 높이, 길이 또는 무게 측정을 위해 사용되는 것 
길이 한 지점에서 다른 지점 간의 거리  
넘버라인 하나의 선상에 숫자를 나타내는 도표  
총액 동전 또는 지폐들의 총 가치 
추정치 정확한 합계(금액)에 가까운 숫자. 추정치는 어느 정도인지 또는 얼마나 많은지에 관해 말함 

 
본  단원에서  사용되는  도구들의  예제   
자 측정 테이프 종이 클립 또는 끈과 같은 

비표준 도구 
야드 자 또는 미터 자  

가정에서의  활동  
• 자녀에게 쇼핑 시에 받은 동전들을 세어 보거나 집에서 한 웅큼의 동전을 세어보도록 요청한다.  
• 자녀에게 인치, 피트, 야드, 센티미터 또는 미터로 수치를 추정하도록 한다.  
• 측정 물건찾기 놀이를 만든다. 자녀가 집에서 특정 수치(측정)의 물건들을 찾게 한다. 
 

표준에  의한  학습  비디오   
2.MD.5 – 측정 응용문제 https://www.youtube.com/watch?v=tp67GoPUd8Y  
2.MD.6 – 길이를 넘버라인에 연결하기  Relating lengths to a number line 
http://secc.sedl.org/common_core_videos/grade.php?action=view&id=560  
2.MD.8 – 돈 응용문제 https://www.youtube.com/watch?v=lnD2eOPBc00 	  
커먼 코어 수학 문제가 이상해 보이는 이유 https://www.youtube.com/watch?v=tBkQAxt1JXA  
온라인  게임들  
물건 측정하기 - http://henryanker.com/Math/Measurement/Measurement_Set_A.swf   
돈 계산하기 (다양한 수준) - http://www.abcya.com/counting_money.htm  
돈 계산하기 - http://www.fuelthebrain.com/games/bank-it/    
 
2 학년 표준 및 체계  

전략, 표준 및 설명에 대한 더 상세한 정보를 위해선 다음의 Califoria Framework 웹사이트를 접속한다. 
http://www.cde.ca.gov/ci/ma/cf/documents/mathfwgrade2.pdf  

 
본 학부모 서한의 전자 사본을 보기 위해선 “클릭하면 되는” 링크인  http://www.gusd.net/ 에서 커먼코어를 클릭하고 

Mathematics, Grade 2 를 클릭한 후 그 페이지 하단의 Unit 5 를 클릭하십시요.  
	  

페니, 니클, 다임 및 쿼터들을 사용하며 학생은 얼마나 다양한 방법으로 37센트를 만들 수 있는가?   

$1, $5, 그리고 $10 지폐들을 사용하며 학생은 얼마나 다양한 방법으로 $12을 만들 수 있는가?  

개리는 다임 2개, 니클 5개 그리고 페니 13개를 갖고 있는데 그의 형이 동전 하나를 더 개리에게 주었다. 이제 개리는 68센트를 
갖고 있다. 개리의 형은 어떤 동전을 개리에게 주었는가? 




