
 

Glendale Unified School District 
Glendale Unified School District Math Curriculum 

Grade 2 Parent Information 
 

Unit 6: Geometry & Application of Addition and Subtraction 
 

In Unit 6 your child will: 
In Unit 6 your child will explore two-dimensional shapes as well as the cube. Knowing the attributes of 

shapes such as number of sides and angles will help students describe, analyze, and categorize shapes. In 
Unit 6 students will begin to build foundational skills by partitioning rectangles and circles into equal parts and 
describe the parts using the words halves, thirds, and fourths. This conceptual understanding of equal parts is 
what second grade focuses on. Students will also apply their knowledge of addition and subtraction to real- 
world problems and understand how to collect, organize, and display data in a bar graph or a line plot.		

	
MORE SPECIFICALLY, CHILDREN WILL LEARN HOW TO: 

● Recognize and draw shapes having a certain number of sides and angles 
● Partition rectangles and circles into equal parts 
● Describe partitioned rectangles and circles using the words halves, thirds, fourths 
● Generate measurement data and make a line plot to display the data 
● Draw and answer questions about picture graphs or bar graphs 

 
EXAMPLES OF PROBLEMS		
Students identify, describe, and draw triangles, 
quadrilaterals, pentagons, and hexagons. 
Pentagons, triangles, and hexagons should 
appear as both regular (equal sides and equal 
angles) and irregular. Shapes should be 
presented in a variety of orientations and 
configurations. 

	

Students will partition this rectangle into 3 equal 
rows and 4 equal columns. How can you 
partition into 3 equal rows? Then 4 equal 
columns?  Can you do it in a different 
order?  How many small squares did you make? 

	

For example, Students should recognize that 
when they cut a circle into three equal pieces, 
each piece will equal one third of its original 
whole. Students should describe the whole as 
three thirds. 

	

	

		thirds							 fourths		
Students represent data in line plots: 

	

	

Students	represent	data	in	picture	graphs	or	bar	graphs:		
	

	 	



Key Vocabulary 
attribute a characteristic of something, for example shape, size or color 
side a straight side joining two vertices 
vertex (vertices) the point where two sides or edges of a shape meet 
two-Dimensional shapes having only 2 dimensions, length and width (a flat shape) 
three- Dimensional shapes having three dimensions; length, width, and height.  An 

example is a cube. 
partition dividing a shape into equal parts. 
 
Activities at Home 
� Look for 2D and 3D shapes around you house and community 
� Compare 2D and 3D shapes. Look for the 2D shapes that make up the 3D shape 
� Talk about the shapes of the food that are eaten. For examples, oranges are spheres. 
� Talk about the shapes of containers in stores. For example, cans are cylinders and 

boxes are rectangular prisms or cubes. 
� Survey various family members about their favorite, sport, color, ice cream flavor, 

or pizza topping. Create a bar graph to show the data. 
 
Online Games 

� Cyberchase Tangrams http://pbskids.org/cyberchase/math-games/tanagram-game/ 
� 2D & 3D Shapes 

http://www.bgfl.org/bgfl/custom/resources_ftp/client_ftp/ks2/maths/3d/index.htm 
� Shape Shoot 

http://www.sheppardsoftware.com/mathgames/earlymath/shapes_shoot.swf 
� Shape Construction http://www.abcya.com/shapes_geometry_game.htm 
� Polygon Shape Shoot 

http://www.sheppardsoftware.com/mathgames/geometry/shapeshoot/PolygonShapesSho
ot.      swf 

� Fraction Flags http://www.oswego.org/ocsd-web/games/fractionflags/fractionflags.html 
� Reading Line Plots https://www.splashmath.com/math-skills/second-grade/data/read-

data- from-line-plots 
� Interactive Line Plot http://mrnussbaum.com/grade_2_standardslinegraph/ 

 
Learning Links 
2.G.1 - Shapes 
https://learnzillion.com/lesson_plans/6679-draw-a-triangle 
https://learnzillion.com/lesson_plans/6267-identify-triangles 
2.G.2 – Partitioning 
https://learnzillion.com/lesson_plans/5781-partition-a-rectangle-into-rows 
https://learnzillion.com/lesson_plans/6451-describe-fractions-of-rectangles 
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 Գլենդելի հանրային դպրոցների կրթաշրջան 

                                    Գլենդելի հանրային դպրոցների կրթաշրջանի մաթեմատիայի ծրագիր 

                                                Դասարան 2 – Տեղեկություններ ծնողների համար 
 Մաս 6 – Երկրաչափություն և գումարման ու հանման գործողության կիրառումը  

 
Մաս 6-րդում ձեր երեխան կսովորի՝ 

Մաս 6-րդում ձեր երեխան կուսումնասիրի երկչափ երկրաչափական մարմինները, ինչպես նաև խորանարդը։  Իմանալով 

երկրաչափական մարմինների հատկանիշները, ինչպես օրինակ՝ կողմերի և անկյունների քանակը, կօգնի աշակերտներին բնութագրել, 

վերլուծել և դասակարգել այդ պատկերները։ 6-րդ մասում աշակերտները կսկսեն զարգացնել իրենց հիմնական տրամաբանական 

հմտությունները՝ ուղղանկյուններն ու շրջանները հավասար մասերի բաժանելով և բնութագրել վերջիններիս մասերը՝ օգտագործելով 

կես, մեկ-երրորդ և մեկ-չորրորդ բառերը։ Երկրորդ դասարանում աշակերտները կենտրոնանում են հավասար մասերի բաժանման 

հասկացողության վրա։ Ինչպես նաև աշակերտները, իրական խնդիրն լուծելիս, կկիրառեն գումարման և հանման գիտելիքները և 

կհասկանան, թե ինչպես պետք է հավաքել, դասակարգել և ներկայացնել տվյալները դիագրամով կամ գծագիր աղյուսակով։ 

     

    ՄԱՍՆԱՎՈՐԱՊԵՍ, ԵՐԵԽԱՆԵՐԸ ՍՈՎՈՐԵԼՈՒ ԵՆ, ԹԵ ԻՆՉՊԵՍ՝ 

● Ճանաչել և նկարել պատկերներ՝ ունենալով կողմերի և անկյունների որոշակի քանակության կողմեր և անկյուններ։ 

● Բաժանել ուղղանկյունները և շրջանները հավասար մասերի։ 

● Բնութագրել մասերի բաժանված ուղղանկյուններն ու շրջանները՝ օգտագործելով կես, մեկ-երրորդ և մեկ-չորրորդ 

բառերը։ 

● Ընտրել չափման տվյալներ և կազմել գծագիր աղյուսակ՝ դրանք ցույց տալու համար։ 

● Նկարել և պատասխանել հարցերի, որոնք վերաբերում են պատկերված դիագրամներին կամ գծագիր աղյուսակներին։ 

ԽՆԴԻՐՆԵՐԻ ՕՐԻՆԱԿՆԵՐ  

Աշակերտները ճանաչում, բնութագրում և նկարում են 

եռանկյուններ, քառակողմանիներ, հնգանկյուններ և 

վեցանկյուններ։ Վերոնշյալ երկրաչափական պատկերներների 

համաչափ (համաչափ կողմեր և համաչափ անկյուններ) և 

անհամաչափ կողմերը պետք է ցուցադրվեն։ Երկրաչափական 

պատկերները պետք է ներկայացվեն տարբեր դիրքերով և 

տեսքով։ 

 

Աշակերտները այս ուղղանկյունը կբաժանեն 3 հավասար 

շարքերի և 4 հավասար սյունյակների։ Ինչպե#ս կարող եք 
բաժանել այն 3 հավասար շարքերի, իսկ հետո՝ 4 հավասար 

սյունյակների։ Կարո#ղ եք կատարել դա տարբեր 

հաջորդականությամբ։ Քանի# փոքր քառակուսիներ կազմեցիք։ 
 

 

Օրինակ՝ աշակերտը պետք է հասկանա, որ շրջանը երեք 

հավասար մասերի բաժանելիս, յուրաքանչյուր մասը հավասար 

է ընդհանուր ամբողջի մեկ-երրորդ մասին։ Աշակերտները 

պետք է բնութագրեն ամբողջը որպես երեք երրորդ մասեր։  
. 

 

 

  thirds       fourths  
Աշակերտները ներկայացնում են տվյալները գծագրի վրա 

 

 

Աշակերտները ներկայացնում են տվյալները դիագրամայով և գծագիր աղյուսակներով 
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Հիմնական բառապաշար 
attribute Որևէ բանի բնութագիր, օրինակ՝ պատկերի ձևը, չափսը կամ գույնը  

side Ուղիղ կողմ, որը միացնում է պատկերի երկու գագաթները  

vertex (vertices) Կետ, որտեղ երկու կողմերը կամ եզրերը միանում են 

two-Dimensional Երկրաչափական պատկերներ, որոնք երկչափ են, ունեն երկարություն և խորություն (հարթ 

պատկեր) 

three- Dimensional Պատկերներ, որոնք եռաչափ են՝ ունեն երկարություն, խորություն և բարձրություն։ Նշվածի 

օրինակ է հանդիսանում խորանարդը։  

partition Բաժանել երկրաչափական պատկերը հավասար մասերի  

 

Տնային հանձնարարություններ 

 

 Ձեր տանը և շրջապատում փնտրե՛ք երկչափ և եռաչափ պատկերներ։  

 Համեմատե՛ք երկչափ և եռաչափ պատկերները։ Փնտրե՛ք երկչափ պատկերներ, որոնք կարող են դառնալ 

եռաչափ պատկերներ։  

 Խոսե՛ք ձեր կերած ուտելիքի պատկերների մասին։ Օրինակ՝ նարինջները գնդեր են։   

 Խոսե՛ք խանութում առկա տարրաների մասին։ Օրինակ՝ մետաղյա տարրաները գլաններ են, իսկ արկղերը 

ուղղանկյուն պրիզմաներ կամ խորանարդներ են։  

 Հարցուփորձ արե՛ք ձեր ընտանիքի անդամներին իրենց սիրելի սպորտաձևի, գույնի, պաղպաղակի համի 

կամ պիցայի համերի վերաբերյալ։ Պատրաստե՛ք գծագիր աղյուսակ՝ տվյալները ցույց տալու համար։  

 
Առցանց խաղեր 
 

 Cyberchase Tangrams http://pbskids.org/cyberchase/math-games/tanagram-game/ 

 2D & 3D Shapes 

http://www.bgfl.org/bgfl/custom/resources_ftp/client_ftp/ks2/maths/3d/index.htm 

 Shape Shoot 

http://www.sheppardsoftware.com/mathgames/earlymath/shapes_shoot.swf 

 Shape Construction http://www.abcya.com/shapes_geometry_game.htm 

 Polygon Shape Shoot 

http://www.sheppardsoftware.com/mathgames/geometry/shapeshoot/PolygonShapesSho

ot.      swf 

 Fraction Flags http://www.oswego.org/ocsd-web/games/fractionflags/fractionflags.html 

 Reading Line Plots https://www.splashmath.com/math-skills/second-grade/data/read-

data- from-line-plots 

 Interactive Line Plot http://mrnussbaum.com/grade_2_standardslinegraph/ 

 

Ուսուցողական կայքեր 

 
2.G.1 – Երկրաչափական պատկերներ 

https://learnzillion.com/lesson_plans/6679-draw-a-triangle 

https://learnzillion.com/lesson_plans/6267-identify-triangles 

2.G.2 – Բաժանում մասերի 

https://learnzillion.com/lesson_plans/5781-partition-a-rectangle-into-rows 

https://learnzillion.com/lesson_plans/6451-describe-fractions-of-rectangles 

 

http://pbskids.org/cyberchase/math-games/tanagram-game/
http://www.bgfl.org/bgfl/custom/resources_ftp/client_ftp/ks2/maths/3d/index.htm
http://www.sheppardsoftware.com/mathgames/earlymath/shapes_shoot.swf
http://www.abcya.com/shapes_geometry_game.htm
http://www.sheppardsoftware.com/mathgames/geometry/shapeshoot/PolygonShapesShoot.swf
http://www.sheppardsoftware.com/mathgames/geometry/shapeshoot/PolygonShapesShoot.swf
http://www.sheppardsoftware.com/mathgames/geometry/shapeshoot/PolygonShapesShoot.swf
http://www.oswego.org/ocsd-web/games/fractionflags/fractionflags.html
https://www.splashmath.com/math-skills/second-grade/data/read-data-from-line-plots
https://www.splashmath.com/math-skills/second-grade/data/read-data-from-line-plots
https://www.splashmath.com/math-skills/second-grade/data/read-data-from-line-plots
http://mrnussbaum.com/grade_2_standardslinegraph/
https://learnzillion.com/lesson_plans/6679-draw-a-triangle
https://learnzillion.com/lesson_plans/6267-identify-triangles
https://learnzillion.com/lesson_plans/5781-partition-a-rectangle-into-rows
https://learnzillion.com/lesson_plans/6451-describe-fractions-of-rectangles


 

글렌데일 통합교육구 
글렌데일 통합교육구 수학 교과과정  

2 학년 학부모 정보 
 

단원 6: 기하  및  덧셈과  뺄셈  응용  
 

단원 6 에서 , 귀  자녀는: 
단원 6 에서 귀 자녀는 입방체 뿐 아니라 평면 도형을 탐구할 것이다. 변의 수 및 각 같은 도형의 속성을 아는 

것은 학생들이 도형 묘사, 분석 및 분류하는것에 도움을 줄 것이다. 단원 6 에서, 학생들은 반, 3 분의 일, 4 분의 

일 어휘를 사용하여 부분을 묘사하며 원 및 사각형을 같은 부분으로 나눔으로써 기초력을 구축하기 시작할 

것이다. 2 학년에서 동일 부분의 개념 이해가 중점이 된다. 학생들은 실세상에서 덧셈 및 뺄셈의 지식을 

적용하고 데이타를 모으고, 정리하고 막대 그래프 또는 선좌표로 나타내는 방법을 이해할 것이다. 	  	  	  
	  
더  구 체 적 으 로 ,  아 동 들 은  다 음 의  것 들 을  배 울  것 이 다 :  

● 특정 수의 변 및 각을 갖고 있는 도형을 그리고 인식하기 
● 동일한 부분으로 원과 사각형 분할하기 
● 반, 3 분의 일, 4 분의 일 어휘를 사용하여 원과 사각형 분할을 묘사하기 
● 데이타를 보이기 위해 측정 데이타를 만들고 선 좌표를 만들기 
● 막대 그래프 또는 그림 그래프 그리기 및 질문에 대답하기 

 
문제들의  예 	  
학생들은 삼각형, 사각형, 오각형 및 육각형을  
구별하고, 묘사하고 그린다. 
오각형, 삼각형 및 육각형은 정 (똑같은 면과 
똑같은 각) 및 직형태 모두를 나타낸다. 
도형들은 다양한 방향 및 배치를 보인다.  

	  

학생들은 똑같은 3 줄과 똑같은 4 열로 이 사각형을 
분할 할 것이다. 너는 어떻게 똑같은 3 줄로 분할할 
수 있지? 그런 다음 똑같은 4 열은?  다른 방법으로 
할 수 있니? 네가 만든 작은 사각형은 몇개지? 

	  

예, 학생들은 세 똑같은 조각으로 원을 나눌때 
각 조각들이 원래 전체의 3 분의 일과 같은 
것을 인식해야 한다. 학생들은 삼분의 삼으로 
전체를 설명해야 한다.  

	  

	  

	  	  3등분	  	  	  	  	  4등분	  	  
학생들은 선좌표로 데이타를 
나타낸다: 

	  

	  

학생들은	  막대	  그래프	  또는	  그림	  그래프로	  데이타를	  나타낸다:	  	  
	  

	   	  



중요  어휘  
속성 물체의 특성, 예, 모양, 크기 또는 색깔   
볒 두 꼭지점을 연결하는 직선 
꼭지점 (꼭지점들) 도형의 두 면 또는 끝이 만나는 지점  
2 차원  길이 및 너비 (평면 도형)만을 갖는 도형 
3 차원 길이, 너비 및 높이를 갖는 도형. 예, 육면체 
분할 도형을 동일한 부분으로 나눔 
 
가정에서의  활동  
• 자신의 집 또는 동네 주변에서 2 차원(평면도형) 및 3 차원(입체도형)을 찾는다 
• 2 차원(평면도형) 및 3 차원(입체도형)을 비교한다. 3 차원(입체도형)을 

만드는 2 차원(평면도형)을 찾는다.  
• 먹는 음식의 모양에 관해 이야기 한다. 예, 오렌지는 구체이다. 
• 가게에 있는 용기 모양에 관해 이야기한다. 예, 깡통들은 원통이며 상자들은 직사각형 

기동이거나 입방체이다. 
• 다양한 가족구성원들의 운동, 색깔, 아이스크림 맛 또는 피자토핑 선호도관해 

설문조사한다. 데이타를 보여주는 막대 그래프를 만든다. 
 
온라인  게임들  

• Cyberchase Tangrams http://pbskids.org/cyberchase/math-games/tanagram-game/ 
• 2D & 3D Shapes 

http://www.bgfl.org/bgfl/custom/resources_ftp/client_ftp/ks2/maths/3d/index.htm 
• Shape Shoot 

http://www.sheppardsoftware.com/mathgames/earlymath/shapes_shoot.swf 
• Shape Construction http://www.abcya.com/shapes_geometry_game.htm 
• Polygon Shape Shoot 

http://www.sheppardsoftware.com/mathgames/geometry/shapeshoot/PolygonShapesSho
ot.      swf 

• Fraction Flags http://www.oswego.org/ocsd-web/games/fractionflags/fractionflags.html 
• Reading Line Plots https://www.splashmath.com/math-skills/second-grade/data/read-

data- from-line-plots 
• Interactive Line Plot http://mrnussbaum.com/grade_2_standardslinegraph/ 

 
학습  링크  
2.G.1 - Shapes 
https://learnzillion.com/lesson_plans/6679-draw-a-triangle 
https://learnzillion.com/lesson_plans/6267-identify-triangles 
2.G.2 – Partitioning 
https://learnzillion.com/lesson_plans/5781-partition-a-rectangle-into-rows 
https://learnzillion.com/lesson_plans/6451-describe-fractions-of-rectangles 
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Glendale Unified School District Currículo de 
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Unidad 6: Geometría & Aplicación de la Suma y Resta 

 

En la Unidad 6 su hijo/a aprenderá: 
En la Unidad 6, su hijo explorará formas bidimensionales así como el cubo. Conocerá los atributos de 

formas tales como el número de lados y ángulos los cuales ayudarán a los estudiantes a describir, analizar y 
categorizar las formas. En la Unidad 6 los estudiantes comenzarán a entender el fundamento de dividir 
rectángulos y círculos en partes iguales y describiendo las partes usando las palabras mitades, tercios y 
cuartos. Esta comprensión conceptual de partes iguales es en lo que se centrará el segundo grado. Los 
estudiantes también aplicarán los conocimientos de suma y resta a problemas del mundo real y comprenderán 
cómo recolectar, organizar y mostrar datos en un gráfico de barras o en un gráfico de líneas    	

	
Específicamente, su hijo/a aprenderá como: 

● Reconocer y dibujar formas que tengan un número de ángulos y lados. 
● División de rectángulos y círculos en partes iguales. 
● Describir rectángulos y círculos que hayan sido divididos usando palabras como: mitades, 

tercios, cuartos. 
● Generar datos de medición y hacer un gráfico de líneas para mostrar los datos. 
● Dibuje y responda preguntas sobre gráficos de imagen o gráficos de barras. 

 
Ejemplos de problemas		
Los estudiantes identificarán, describirán y 
dibujarán triángulos, cuadriláteros, 
pentágonos y hexágonos. 
Los pentágonos, triángulos y hexágonos 
deberán aparecer como regulares (lados y 
ángulos iguales) e irregulares. Las formas 
deben presentarse en una variedad de 
orientaciones y configuraciones. 
 

	

Los estudiantes dividirán este rectángulo en 3 filas y 4 
columnas iguales. ¿Cómo se puede dividir en 3 filas 
iguales? Cómo puedes dividir en 4 columnas iguales? 
Puedes hacerlo de una manera diferente ¿En orden? 
¿Cuántas plazas pequeñas hiciste? 

	

Por ejemplo, los estudiantes deberán reconocer 
que cuando cortan un círculo en tres piezas 
iguales, cada pieza equivale a un tercio de su 
total original. Los estudiantes deberán describir el 
conjunto como tres tercios. 

	

	

		tercios						cuartos		
Los estudiantes representarán los 
datos en un gráfico de línea: 

	

	

Los	estudiantes	reprentarán	los	datos	en	un	gráfico	de	barras	:		
	

	 	



Vocabulario  
atributo Una característica de algo, por ejemplo forma, tamaño o color 
lado Un lado recto uniendo dos vértices 
vértice (vértices) El punto donde dos lados o bordes de una forma se encuentran 
 bidimensional Formas que tienen solamente 2 dimensiones, longitud y anchura 

(una forma plana) 
tridimensional Formas que tienen tres dimensiones; Longitud, anchura y altura. Un 

ejemplo es un cubo. 
división Dividir una forma en partes iguales. 

 
Actividades para el hogar 
Busca	formas	con	2d	y	3d	alrededor	de	tu	casa.	
� Compara formas en 2D y 3. Busca las formas en 2D que componen formas en 3D 
� Habla acerca de las formas de los alimentos que se comen. Por ejemplo, las naranjas 

son esféricas.    
� Habla acerca de las formas de los contenedores en las tiendas. Por ejemplo, las latas 

son cilíndricas y las cajas son prismas rectangulares o cubos 
�  Pregunta a varios miembros de tu familia acerca de su deporte, color, sabor de 

helado favorito. Crea un gráfico de barras para mostrar los datos. 
 

Juegos en Línea 
� Cacería cibernética http://pbskids.org/cyberchase/math-games/tanagram-game/ 
� 2D & 3D Formas 

http://www.bgfl.org/bgfl/custom/resources_ftp/client_ftp/ks2/maths/3d/index.htm 
� Formas http://www.sheppardsoftware.com/mathgames/earlymath/shapes_shoot.swf 
� Construcción de Formas http://www.abcya.com/shapes_geometry_game.htm 
� Formas de Polígonos 

http://www.sheppardsoftware.com/mathgames/geometry/shapeshoot/PolygonShapesSho
ot.      swf 

� Fracciones http://www.oswego.org/ocsd-web/games/fractionflags/fractionflags.html 
� Leyendo Líneas https://www.splashmath.com/math-skills/second-grade/data/read-

data- from-line-plots 
� Líneas interactivas http://mrnussbaum.com/grade_2_standardslinegraph/ 

 
Links de Aprendizaje 
 formas 
https://learnzillion.com/lesson_plans/6679-draw-a-triangle 
https://learnzillion.com/lesson_plans/6267-identify-triangles 
2.G.1 – Dividiendo formas 
https://learnzillion.com/lesson_plans/5781-partition-a-rectangle-into-rows 
https://learnzillion.com/lesson_plans/6451-describe-fractions-of-rectangles 


