
	

	

Glendale Unified School District  
Math Curriculum  

Grade 3 Parent Information 
Unit 6: Measurement 

 

In unit 6, students will focus on generating and analyzing different types of data.  They will begin to understand 
the process of measurement, strengthen their ability to organize, represent, and interpret data through the use 
of picture graphs, bar graphs, and line plots. This ability will continue to become more complex as a student 
progresses beyond third grade. 
 
Another focus is for students to learn to formulate questions that can be answered using data and understand 
what is involved in gathering and using the data wisely. Young children can devise simple data-gathering plans 
to attempt to answer their questions. As students move through the elementary grades, they should spend 
more time planning the data collection and evaluating how well their methods worked in getting information 
about their questions. 
 
Measurement is expanded to include volume, mass, and weight. Fractions, again, play an important role with 
measurement in standard units. Teachers can have the students mark an inch, create a volume representation 
with their base ten manipulatives, and use a balance scale to see fractional parts for mass and weight.  
 
By this time of the year, students should have had many opportunities to demonstrate the conceptual methods 
of multiplication and be well on their way to memorizing their multiplication facts of single digit numbers.  There 
is an expectation all third grade students will memorize all of the multiplication facts.   
 

MORE SPECIFICALLY, CHILDREN WILL LEARN HOW TO: 

• Estimate liquid volumes and masses of objects using standard units of measure (grams, kilograms, and 
liters). 

• Measure liquid volumes and masses of objects using standard units of measure (grams, kilograms, and 
liters). 

• Reason about the units of mass and liquid volume. 
• Use a drawing to represent one-step word problems involving masses or volumes. 
• Solve one-step word problems involving masses or volumes using addition, subtraction, multiplication, 

and division. 
• Make a scaled picture graph or bar graph with several categories to represent data (e.g., one square or 

picture represents 5 objects). 
• Read and interpret scaled bar graphs in order to solve one- and two-step "how many more" and "how 

many less" problems. 
• Use a ruler to measure lengths in whole, half, and quarter inches. 
• Gather and record measurement data using whole, half, and quarter inches. 
• Make a line plot with horizontal scale marked off in whole number, half, or quarter units. 
• Graph data that is relevant to their lives.  While exploring data concepts, students should pose a question, 

collect data, analyze data, and interpret data. 

Standards – 

   
 
 

Part A: 3.MD.2 
Part B: 3.MD.3  
Part C: 3.MD.4 
Review of previously taught standards 



	

	

Activities at Home  
 
• Share and discuss tables and graphs found in newspapers and magazines. 
• Conduct a survey among family members or friends and construct a bar graph or pictograph. 
• Make a physical pictograph using real objects (e.g. fruits, vegetables, cereal, kitchen tools).  Record the graph 

on paper.  Change the scale to create a new pictograph. 
• Fill a small box with blocks (e.g. sugar cubes) to determine its volume.  Brainstorm multiple strategies to 

determine the volume. 

Why is it important for my child to learn math? 
	
Math skills are important to a child's success – both at school and in everyday life. Understanding math also 
builds confidence and opens the door to a range of career options. 
In our everyday lives, understanding math enables us to: 
 

• manage time and money, and handle everyday situations that involve numbers (for example, calculate 
how much time we need to get to work, how much food we need in order to feed our families, and how 
much money that food will cost); 

• understand patterns in the world around us and make predictions based on patterns (for example, 
predict traffic patterns to decide on the best time to travel); 

• solve problems and make sound decisions; 
• explain how we solved a problem and why we made a particular decision; 
• use technology (for example, calculators and computers) to help solve problems.	

	
Examples: 

 3.MD.3 
 

3.MD.2 
Task: 
Selina’s teacher has a large container that holds 12 liters of water. He asks Selina to pour the 
water from that container into 6 smaller beakers for the class to use in a science lab. If Selina uses 
all of the water from the container and pours it in equal amounts into the 6 beakers, how much 
water should be in each beaker? Draw a beaker and label it with units to show how much water 
will be in each beaker. Write an equation to represent your work.  

 
	

Student: 12 ÷ 6 = ?  
 
“Each beaker will have 2 liters because when you 
divide 12 into 6 parts it puts 2 in each part.” 
	

 

Task: 
 
Samuel wanted to give away free 
tickets to a jazz concert. All of the 
people whose favorite music is jazz 
had already bought a ticket.  
Samuel gave a free ticket to each of 
the people who preferred classical 
or rock music.  Were there more 
people who bought a ticket, or who 
received a free ticket?  How many 
more? 

Student Response:  
 
“There were more people who 
received a free ticket.  If you 
add the rock and classical 
ones together, you get 75 
people.  There were 70 jazz 
people.  You can subtract     
75 – 70 = ?  to find out how 
many more.  There were 5 
more people with free tickets.” 



	

	

 
 
 
The way we taught students in the past simply does not prepare them for the higher demands of 
college and careers today and in the future. Your school and schools throughout the country are 
working to improve teaching and learning to ensure that all children will graduate high school with the 
skills they need to be successful.   
In mathematics, this means three major changes. Teachers will concentrate on teaching a more 
focused set of major math concepts and skills. This will allow students time to master important ideas 
and skills in a more organized way throughout the year and from one grade to the next. It will also call 
for teachers to use rich and challenging math content and to engage students in solving real-world 
problems in order to inspire greater interest in mathematics. 
 

Why is it important for my child to learn math?  
 
Math skills are important to a child's success – both at school and in everyday life. Understanding math 
also builds confidence and opens the door to a range of career options. 
 
In our everyday lives, understanding math enables us to: 
 
o manage time and money, and handle everyday situations that involve numbers (for example, 

calculate how much time we need to get to work, how much food we need in order to feed our 
families, and how much money that food will cost); 

o understand patterns in the world around us and make predictions based on patterns (for example, 
predict traffic patterns to decide on the best time to travel); 

o solve problems and make sound decisions; 
o explain how we solved a problem and why we made a particular decision; 
o use technology (for example, calculators and computers) to help solve problems. 
 
 
 
 

How will my child learn math? 
 
Children learn math best through activities that encourage them to: 
 
o explore; 
o think about what they are exploring; 
o solve problems using information they have gathered themselves; 
o explain how they reached their solutions. 
Children learn easily when they can connect math concepts and procedures to their own experience. By 
using common household objects (such as measuring cups and spoons in the kitchen) and observing 
everyday events (such as weather patterns over the course of a week), they can "see" the ideas that are 
being taught. 
 
An important part of learning math is learning how to solve problems. Children are encouraged to use trial 
and error to develop their ability to reason and to learn how to go about problem solving. They learn that 
there may be more than one way to solve a problem and more than one answer. They also learn to 
express themselves clearly as they explain their solutions. 
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 Գլենդելի հանրային դպրոցների կրթաշրջան  

Մաթեմատիկայի ծրագիր 

Դասարան 3 – Տեղեկություններ ծնողների համար 

Մաս 6 – Չափումներ 

 

Մաս 6-ում աշակերտները կկենտրոնանան տարբեր տեսակի տվյալներ ստեղծելու և վերլուծելու վրա։ Նրանք կսկսեն հասկանալ 

չափումների վերաբերյալ գործընթացը, կամրապնդեն իրենց կարողությունները կազմակերպելու, ներկայացնելու և վերարտադրելու 

տվյալներ գծապատկերային դիագրամի, դիագրամայի աղյուսակի կամ գծագրի միջոցով։ Այս հմտությունն ավելի ամբողջական կդառնա, 

երբ աշակերտը ավելի բարձր դասարան տեղափոխվի։ 

 

Աշակերտները պետք է նաև կենտրոնանան հարցեր ձևակերպելու վրա, որոնց հնարավոր է պատասխանել՝ օգտագործելով 

համապատասխան տվյալներ և կհասկանան, թե ինչպես պետք է հավաքել և օգտագործել այդ տվայլները խելամտորեն։ Փոքր տարիքի 

երեխաները կարող են պարզ տվյալների հավաքման ծրագիր մշակել և փորձել պատասխանել իրենց հետաքրքրող հարցերին։ Տարրական 

դասարաններից ավելի բարձր դասարան տեղափոխվելով՝ նրանք ավելի շատ ժամանակ կտրամադրեն տվյալների հավաքման համար և 

կգնահատեն, թե ինչպես են կիրառվել իրենց մեթոդները՝ իրենց հարցերի պատասխանները ստանալու համար տեղեկություն հավաքելիս։ 

 

Չափման մաս են կազմում ծավալը, զանգվածը և քաշը։ Կոտորակները, նույնպես, կարևոր դեր ունեն ստանդարտ միավորների չափման 

մեջ։ Ուսուցիչները կարող են ասել աշակերտներին, որպեսզի վերջիններս չափեն դյույմը (inch), ստեղծեն ծավալ՝ կիրառելով տասը 

հիմնական խաղանիշերը և օգտագործելով կշեռք՝ տեսնեն զանգվածի և քաշի կոտորակային մասերը։  

 

Ուսումնական տարվա այս ժամանակահատվածում, աշակերտները պետք է շատ հնարավորություններ ունենան բազմապատկման 

գաղափարային եղանակների վերաբերյալ և կարողանան լավագույնս հիշել միանիշ թվերի բազմապատկման աղյուսակը։ Ակնկալվում է, 

որ երրորդ դասարանի աշակերտները անգիր կիմանան բազմապատկման աղյուսակը ամբողջությամբ։  
 

ՄԱՍՆԱՎՈՐԱՊԵՍ, ԵՐԵԽԱՆԵՐԸ ԿՍՈՎՈՐԵՆ՝ 

 Մոտավոր հաշվարկել հեղուկի ծավալը  և առարկաների զանգվածը՝ օգտագործելով առարկաների ստանդարտ միավորներ (գրամ, 

կիլոգրամ և լիտր)։ 

 Չափել հեղուկի ծավալը և առարկաների զանգվածը՝ օգտագործելով չափման ստանդարտ միավորները (գրամ, կիլոգրամ և լիտր)։ 

 Տրամաբանել զանգվածի միավորների և հեղուկի ծավալի վերաբերյալ։ 

 Նկար օգտագործել միաքայլ խնդիրներ լուծելու համար, որոնք ընդգրկում են զանգվածի և ծավալի գաղափարը։ 

 Լուծել միաքայլ խնդիրներ, որոնք ընդգրկում են զանգվածի և ծավալի գաղափարը՝ օգտագործելով գումարում, հանում, 

բազմապատկում և բաժանում գործողությունները։  

 Կազմել մի քանի դասակարգումներով գծապատկեր դիագրամ կամ գծագիր աղյուսակ՝ տվյալները ներկայացնելու համար (օրինակ՝ 

մեկ քառակուսի կամ պատկերը ներկայացնում է 5 առարկա)։ 

 Կարդալ և մեկնաբանել չափանշված գծագիր աղյուսակը, որպեսզի հնարավոր լինի լուծել միաքայլ և երկքայլ «քանի հատ ավել» 

և «քանի հատ պակաս» խնդիրները։  

 Օգտոգործել քանոն՝ երկարությունը ամբողջ, կես և քառորդ դյույմով (inch) չափելու համար։ 

 Հավաքել և գրանցել չափման տվյալները՝ օգտագործելով ամբողջ, կես կամ քառորդ դյույմ գաղափարները։ 

 Կազմել հորիզոնական գծագիր աղյուսակ, որտեղ նշված կլինի լրիվ թիվը, կես կամ քառորդ միավորը։ 

 Կազմել տվյալների աղյուսակ, որոքն համապատասխանում են նրանց կյանքին։ Տվյալների գաղափարներն ուսումնասիրելիս, 

աշակերտը պետք է հարց տա, տվյալներ հավաքի, վերլուծի և մեկնաբանի դրանք։ 

Չափանիշեր՝ 

   
 
 
 
 

Մաս A: 3.MD.2 

Մաս B: 3.MD.3  

Մաս C: 3.MD.4 

Նախկինում ուսուցանված չափանիշերի վերանայում 
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Տնային հանձնարարություններ 

 

 Ներկայացնել և քննարկել թերթերի և ամսագրերի մեջ եղած աղյուսակներն ու գրաֆիկները։ 

 Հարցումներ անցկացնել ընտանիքի անդամների կամ ընկերների հետ և կազմել գծագիր աղյուսակ կամ դրագրամ։ 

 Կազմել իրական իրերի դիագրամ (օրինակ՝ մրգեր, բանջարեղեն, հացահատկի շիլա (cereal), խոհանոցային պարագաներ)։ 

Գրանցեք դիագրամը թղթի վրա։ Նոր դիագրամ պատրաստելու համար փոխեք մասշտաբը։ 

 Փոքրիկ տուփը լցնել խորանարդներով (օրինակ՝ շաքարի խորանարդիկներ)՝ տուփի ծավալը որոշելու համար։ Փորձեք 

տարբեր կերպ գտնել տուփի ծավալը։  

 

Ինչու է կարևոր, որպեսզի երեխաս մաթեմատիկա սովորի 

 

Մաթեմատիկայի հմտությունները կարևոր են ձեր երեխայի հաջողության համար՝ ինչպես դպրոցում, այնպես էլ նրա առօրյա կյանքում։ 

Մաթեմատիկայի գաղափարը ընկալելը վստահություն է ստեղծում և բազմաթիվ մասնագիտական դռներ է բացում։ Առորյա կյանքում 

մաթեմատիկայի վերաբերյալ գաղափարները հնարավարություն են մեզ տալիս՝ 

 

 Տնօրինել ժամանակը և գումարը, և ներգրավվել ամենօրյա իրավիճակներում, որտեղ մենք գործ ունենք թվերի հետ (օրինակ՝ 

հաշվեք, թե որքան ժամանակ է պետք աշխատանքի գնալու համար, որքան ուտելիք պետք է պատրաստել, որպեսզի 

բավականաչափ լինի ամբողջ ընտանիքի համար և որքան գումար է անհրաժեշտ դրա համար)։ 

 Հասկանալ մեր շուրջը գտնվող օրինակները և ենթադրություններ կատարել՝ հիմնվելով դրանց վրա (օրինակ՝ 

ենթադրություններ անել խցանման վերաբերյալ, որպեսզի հնարավոր լինի որոշել, թե որն է տանիս դուրս գալու լավագույն 

ժամանակը)։ 

 Լուծել խնդիրներ և կայացնել հստակ որոշումներ։ 

 Բացատրել, թե ինչպես ենք լուծել խնդիրը և ինչու ենք կոնկրետ որոշում կայացրել։ 

 Օգտագործել տեխնոլոգիական միջոցներ (օրինակ՝ հաշվիչներ և համակարգիչներ), որոնք կօգնել լուծել խնդիրները։ 

 

Օրինակներ՝ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.MD.2 

Առաջադրանք՝ 
Սելինայի ուսուցիչը մեծ տարրա ունի, որի մեջ կա 12 լիտր ջուր։ Նա խնդրեց Սելինային ջուրը դատարկել 6 փոքր հեղուկաչափերի մեջ, որպեսզի 

աշակերտները կարողանան օգտվել դրանցից լաբորատորիայում։ Եթե Սելինան տարրայի մեջի ամբողջ ջուրը օգտագործի և լցնի այն հավասար բաժիններով 6 

հեղուկաչափերի մեջ, որքա#ն ջուր լցված կլինի դրանցից յուրաքանչյուրի մեջ։ Նկարե՛ք հեղուկաչափը և վրան նշեք չափման միավորները, տեսնելու համար, թե 

որքան ջուր կա յուրաքանչյուրի մեջ։ Աշխատանքը ներկայացնելու համար գրեք այն հավասարման տեսքով։  

 
 

Աշակերտ՝ 12 ÷ 6 = ?  

 

“Յուրաքանչյուր հեղուկաչափի մեջ պետք է լինի 2 լիտր ջուր, քանի որ 12 երբ 

բաժանում ենք 6 մասի, ստացվում է 2։  
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3.MD.3 

 
Նախկինում աշակերտներին դասավանդելու ոճը նրանց չէր պատրաստում քոլեջի և աշխատանքի՝ ներկա կամ ապագա բարձր 

պահանջներին։ Ձեր և երկրի բոլոր դպրոցները աշխատում են բարելավել ուսուցման և սովորելու մակարդակը, որպեսզի դպրոցն 

ավարտելուց հետո, երեխաներն ունեն բոլոր հմտությունները հաջողակ լինելու համար։  

Մաթեմատիկայի մեջ, սա նշանակում է երեք հիմնական փոփոխություններ։ Ուսուցիչներն ավելի կկենտրոնանան մաթեմատիկայի 

հիմնական հասկացողությունների և հմտությունների վրա։ Սա աշակերտներին բավականին ժամանակ կտա, որպեսզի նրանք հմտացնեն 

կարևոր գաղափարների և հմտությունների կարողությունը ամբողջ տարվա ընթացքում ավելի կազմակերպված ձևով՝ մի դասարանից 

մյուսը տեղափոխվելով։ Ուսուցիչները նույնպես հակված կլինեն ավելի ամբողջական և բարդ մաթեմատիկայի ծրագիր դասավանդելուն 

և կներգրավեն իրենց աշակերտներին իրական աշխարհի խնդիրներ լուծելու մեջ, որպեսզի նրանց մոտ ավելի մեծ հետաքրքրություն 

առաջացնեն մաթեմատիկայի հանդեպ։ 

 

Ինչու է կարևոր, որպեսզի երեխաս մաթեմատիկա սովորի 

 

Մաթեմատիկայի հմտությունները կարևոր են ձեր երեխայի հաջողության համար՝ ինչպես դպրոցում, այնպես էլ նրա առօրյա կյանքում։ 

Մաթեմատիկայի գաղափարը ընկալելը վստահություն է ստեղծում և բազմաթիվ մասնագիտական դռներ է բացում։ Առորյա կյանքում 

մաթեմատիկայի վերաբերյալ գաղափարները հնարավարություն են մեզ տալիս՝ 

 

 Տնօրինել ժամանակը, և գումարը և ներգրավվել ամենօրյա իրավիճակներում, որտեղ մենք գործ ունենք թվերի հետ (օրինակ՝ 

հաշվեք, թե որքան ժամանակ է պետք աշխատանքի գնալու համար, որքան ուտելիք պետք է պատրաստել, որպեսզի 

բավականաչափ լինի ամբողջ ընտանիքի համար և որքան գումար է անհրաժեշտ դրա համար)։ 

 Հասկանալ մեր շուրջը գտնվող օրինակները և ենթադրություններ կատարել՝ հիմնվելով դրանց վրա (օրինակ՝ 

ենթադրություններ անել խցանման վերաբերյալ, որպեսզի հնարավոր լինի որոշել, թե որն է տանից դուրս գալու լավագույն 

ժամանակը)։ 

 Լուծել խնդիրներ և կայանել հստակ որոշումներ։ 

 Բացատրել, թե ինչպես ենք լուծել խնդիրը և ինչու ենք կոնկրետ որոշում կայացրել։ 

 Օգտագործել տեխնոլոգիական միջոցներ (օրինակ՝ հաշվիչներ և համակարգիչներ), որոնք կօգնել լուծել խնդիրները։ 

 

 

 

Առաջադրանք՝ 

Սամուելը ցանկանում է ջազի համերգի անվճար 

տոմսեր նվիրել։ Բոլոր մարդիկ, ովքեր սիրում են 

ջազ երաժշտություն, արդեն ունեն տոմսեր։ 

Սամուելը անվճար տոմս տվեց յուրաքանչյուրին, ով 

սիրում էր դասական կամ ռոք երաժշտություն։ 

Արդյոք տոմս գնող մարդկանց քանակը ավելի# շատ 

էր անվճար տոմս ստացողներից։ Որքանո#վ էր ավել։ 

 

 

Աշակերտի պատասխանը՝ 

«Ավելի շատ մարդիկ կային, ովքեր ստացել 

էին անվճար տոմսեր։ Եթե ռոք և դասական 

երաժշտություն սիրող մարդկանց թիվը 

գումարենք իրար, ապա կստանանք 75։ Ջազ 

սիրող մարդկանց թիվը 70 էր։ Ավել 

մարդկանց թիվը պարզելու համար, պետք է՝ 

75 – 70 = ? Արդյունքում՝ անվճար տոմս 

ստացողների թիվը 5 մարդկանցով ավելի 

էր»։ 
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Ինչպե#ս է երեխաս սովորելու մաթեմատիկա 
 

Երեխաները մաթեմատիկան լավագույնս սովորում են խրախուսող գործողությունների միջոցով՝ 

 Ուսումնասիրել 

 Մտածել այն մասին, թե ինչ են իրենք ուսումնասիրում 

 Լուծել խնդիրներ՝ օգտագործելով իրենց իսկ կողմից հավաքած տեղեկությունները 

 Բացատրել, թե ինչպես են լուծել խնդիրները 

Երեխաները հեշտությամբ սովորում են մաթեմատիկան, երբ կարողանում են կապակցել դրա գաղափարները և գործընթացները իրենց 

փորձի հետ։ Օգտագործելով սովորական կենցաղային պարագաներ (օրինակ՝ խոհանոցային չափիչ բաժակներ և գդալներ)՝ և 

ուսումնասիրելով ամենօրյա իրադարձությունները (օրինակ՝ եղանակը ամբողջ շաբաթվա ընթացքում)՝ նրանք կարող են «տեսնել» այն 

գաղափարները, որոնք ուսուցանվում են իրենց։  

Մաթեմատիկա սովորելու կարևոր մասն այն է, որպեսզի աշակերտները սովորեն խնդիրներ լուծել։ Աշակերտները կարող են փորձեր 

անել և սխալվել, որպեսզի զարգացնեն տրամաբանելու կարողությունը և սովորել լուծել խնդիրները։ Ինչպես նաև նրանք սովորում են, 

որ խնդիրը լուծելու համար մեկից ավելի եղանակ և մի քանի պատասխաններ կարող են լինել։ Նրանք նաև սովորում են հստակ 

արտահայտել իրենց մտքերը, երբ բացատրում են, թե ինչպես են լուծել խնդիրները։  

 



	  

	  

 글렌데일  통합교육구   
수학 교과과정   

3 학년 학부모 정보   

단원 6: 측량 
 

단원 6 에서, 학생들은 여러 유형의 데이터를 만들고 분석하는 것에 중점을 둘 것이다. 이들은 측량 
과정을 이해하기 시작하며 그림 그래프, 막대 그래프 및 라인 좌표 사용을 통해 데이타 정리정돈, 표현 
및 해석을 강화할 것이다. 이 능력은 학생들이 3 학년 이상 학년이 높아지면서 더 복잡하게 계속 진행될 
것이다.    
 

또 다른 중점으로는 학생들이 데이터를 사용하여 답할 수 있도록 문제 구성을 익히고 현명하게 
데이터를 수집하고 사용하는 것을 포함하여 이해하는 것이다. 어린 아동들은 질문에 답하기 위한 
시도로 간단한 자료 수집 계획을 만들 수 있다. 초등학교 학생들은 학년이 높아짐에 따라 자료 수집을 
계획하고 문제에 대한 정보를 취하는 데에서 자신의 방법이 얼마나 잘 작동하는지에 대한 평가에 더 
많은 시간을 소비해야 한다.  
 

측량은 부피, 질량, 무게를 포함하여 확대된다. 다시 한번, 분수는 표준 단위 측량에서 중요한 역할을 한다. 
교사들은 학생들에게 인치로 표시하고 십의 승수로 부피를 표현하며 질량 및 무게의 분수적 부분을 보기 위해 
천칭 저울을 사용하도록 할 수 있다.  
 

학사년의 이 시기까지 학생들은 곱셈에 대한 개념적 방법을 보이고 한 자리 구구단을 잘 외우기 위한 많은 
기회들을 가졌다. 모든 3 학년 학생들은 모든 구구단을 외울 것이 기대된다.    
 

좀  더  구체적으로  학생들은  다음의  것들을  배울  것이다: 

• 표준 측량 단위 (그램, 킬로그램 및 리터)를 사용하여 액체의 부피 및 사물의 질량을 예상한다.  
• 표준 측량 단위 (그램, 킬로그램 및 리터)를 사용하여 액체의 부피 및 사물의 질량을 측량한다.  
• 질량 및 액체의 부피 단위에 대해 추론한다.  
• 질량 또는 부피가 포함되는 일단계 응용문제 표현을 위해 그림을 사용한다.  
• 덧셈, 뺄셈, 곱셈 및 나눗셈을 사용하여 질량 또는 부피가 포함되는 일단계 응용문제를 푼다.  
• 데이타를 표현하기 위해 여러 범주의 눈금이 있는 그림 그래프 또는 막대 그래프를 만든다 (예: 5 물체를 

나타내는 하나의 스퀘어 또는 그림).   
•  “얼마나 더 많이 있다” 및 “얼마나 더 적게 있다”에 대한 일단계 및 이단계 문제를 풀기 위해 눈금이 있는 

막대 그래프를 읽고 해석한다.  
• 1 인치, 1/2 인치, 1/4 인치 단위로 길이를 측정하기 위해 자를 사용한다.  
• 1 인치, 1/2 인치, 1/4 인치 단위를 사용하여 측량 데이타를 수집하고 기록한다.   
• 자연수, 1/2 또는 1/4 단위로 수평선 위에 눈금 표시를 하는 것과 함께 라인 선상에 좌표를 만든다.  
• 자신의 삶과 관련된 데이타 그래프를 만든다. 데이타 개념을 탐구하는 한편, 학생들은 의구심, 데이타 수집, 

분석 및 해석하는 자세를 취해야 한다.    

표준 – 

   

부분  A: 3.MD.2 
부분  B: 3.MD.3  
부분  C: 3.MD.4 
이전에 배운 표준들에 대한 복습 
 



	  

	  

가정에서의  활동   
• 신문과 잡지에서 찾을 수 있는 표와 그래프를 공유하고 논의한다.  
• 가족 구성원 또는 친구들에게 설문조사를 실시하고 막대 그래프 또는 그림 그래프를 만든다.  
• 실제 물건들 (예: 과일, 야채, 시리얼, 부엌 용품)을 사용하여 실물 그림 그래프를 만들고 종이에 그래프를 

기록한다. 새로운 그림 그래프를 만들기 위해 눈금들을 변경한다.    
• 부피를 판단하기 위해 블록 (예: 각설탕)으로 작은 상자를 채운다. 부피를 결정하기 위해 다수의 방법들로 

아이디어를 낸다.  

수학을  배우는  것이  본인  아이에게  중요한  이유? 

수학 기량은 아동의 성공 – 학교 및 일상생활 모두에서 중요하다. 또한 수학에 대한 이해는 자신감 구축과 폭넓은 
범위의 경력 선택의 문을 여는 것이다.  
일상 생활에서, 수학에 대한 이해는 우리가 다음의 것들을 할 수 있도록 한다:  
	  

• 시간 및 돈 관리, 숫자가 포함된 매일의 상황 다루기 (예를 들어, 직장에 가기 위해 필요한 시간 계산, 가족 
전체가 먹기 위해 필요한 음식의 양, 그리고 음식 비용 계산);  

• 우리 주변 세상에서의 패턴을 이해하고 이 패턴들에 기초하여 예측하기 (예를 들어, 이동하기 가장 좋은 
시간 결정을 위한 교통 패턴 예측하기):   

• 문제를 풀고 타당한 결정내리기; 
• 문제를 푼 방법 및 특정한 결정을 내리게 된 이유 설명하기;  
• 문제를 풀기 위한 도움으로 테크놀러지 (예를 들어 계산기 및 컴퓨터) 사용하기.   

예문:  

 3.MD.3 

 

3.MD.2 
과제: 
셀리나의 교사는 12 리터의 물을 담을 수 있는 커다란 용기를 갖고 있다. 교사는 셀리나에게 과학 실험에서 사용하기 
위해 용기에 있는 물을 6 개의 작은 비커에 나눠 부으라고 요구하였다. 셀리나가 용기에 있는 모든 물을 6 개의 비커에 
똑같은 양으로 나눠 붓는 경우, 각 비커에는 얼마 만큼의 물이 있게 되는가? 하나의 비커를 그리고 거기에 어느 정도의 
물이 각 비커에 있는지 보여주는 단위를 적는다. 학생이 한 것을 보여주는 방정식을 쓴다.    

 
	  

학생: 12 ÷ 6 = ?  
“12 를 6 부분으로 나누는 경우, 각 부분은 2 가 되는 까닭에 각 
비커에는 2 리터를 갖는다.” 
	  

 

과제 : 
 
사무엘은 재즈 콘서트 티켓을 무료로 
나눠주고 싶어한다. 가장 좋아하는 
음악이 재즈인 모든 사람들은 벌써 
티켓을 샀다. 사무엘은 클래식이나  록 
뮤직을 선호하는 사람들에게 무료 
티켓을 주었다. 티켓을 구입하거나 
무료 티켓을 받은 사람들이 있는가? 
있다면 얼마나 더 많이 있는가?  
 

학생의  답안 :  
 
“무료 티켓을 받은 사람들이 더 
많이 있다. 록 뮤직과 클래식을 
좋아하는 사람들을 함께 더하니 
75 명이 되었다. 재즈를 좋아하는 
사람은 70 명이다. 얼마나 더 
많은지 찾기 위해 75 에서 70 을 
빼어서 무료 티켓을 받은 사람이 
5 명이 더 있었다.” 
 

가장 좋아하는 유형의 음악  
 
 



	  

	  

우리가 과거에 학생들을 가르친 단순한 방식은 현재와 미래 대학과 경력에서 요구하는 높은 수준을 
준비시켜 주질 못한다. 귀하의 학교와 전국의 학교들은 모든 아동들이 성공하는데 필요한 기량을 갖고 
고등학교를 졸업하도록 교수법과 학습 향상을 위해 노력하고 있다. 	  
수학에서, 이것은 세가지의 중요한 변화를 의미한다. 교사들은 일련의 중요한 수학 개념과 기량에 더 많은 
중점을 두어 가르치는데 집중할 것이다. 이것은 학생들에게 학사년 전반에 걸쳐서 그리고 한 학년에서 다음 
학년까지 더 조직적인 방법으로 중요한 아이디어 및 기량을 완전히 습득하기 위한 시간을 허용할 것이다. 
또한 이것은 풍부하고 도전적인 수학 내용을 사용하도록 교사들에게 요구하며 학생들에게는 수학에 더 
많은 흥미를 불어넣기 위해 실세상 문제들을 풀도록 할 것이다.   
 

수학을  배우는  것이  본인의  아이에게  중요한  이유?  
 
수학 기량은 아동의 성공 – 학교 및 일상생활 모두에서 중요하다. 또한 수학에 대한 이해는 자신감 구축과 
폭넓은 범위의 경력 선택의 문을 여는 것이다.  
 
일상 생활에서, 수학에 대한 이해는 우리가 다음의 것들을 할 수 있도록 한다:  
 
o 시간 및 돈 관리, 숫자가 포함된 매일의 상황 다루기 (예를 들어, 직장에 가기 위해 필요한 시간 계산, 

가족 전체가 먹기 위해 필요한 음식의 양, 그리고 음식 비용 계산);  
o 우리 주변 세상에서의 패턴을 이해하고 이 패턴들에 기초하여 예측하기 (예를 들어, 이동하기 가장 
좋은 시간 결정을 위한 교통 패턴 예측하기):   

o 문제를 풀고 타당한 결정내리기; 
o 문제를 푼 방법 및 특정한 결정을 내리게 된 이유 설명하기;  
o 문제를 풀기 위한 도움으로 테크놀러지 (예를 들어 계산기 및 컴퓨터) 사용하기.   
 

본인의  아이는  수학을  어떻게  배울  것인가? 
 
아동들은 다음의 것들에 대한 장려를 통해 수학을 가장 잘 배운다: 
 

o 탐구하기; 
o 자신이 탐구한 것에 대해 생각하기; 
o 아동 자신이 수집한 정보를 사용하여 문제 풀기;  
o 자신의 답안에 도달한 방법 설명하기.  
아동들은 수학 개념과 방법들을 자신의 경험과 연결하는 경우 쉽게 배운다. 일반적인 가정 용품 (예를 들어, 
부엌에 있는 측량 컵 및 스푼)을 사용하고 매일 매일의 사건들 (예를 들어, 일주 동안의 날씨 패턴)을 
관찰함으로써 이들은 배운 것들에 대한 아이디어를 “볼” 수 있는 것이다.  
 
수학 학습의 중요한 부분은 문제 푸는 방법을 배우는 것이다. 아동들은 추리 능력을 개발하고 문제 풀이 
방법을 배우기 위해 시도와 실수를 하도록 격려된다. 이들은 문제 풀이에는 한 가지 방법 이상이 있을 수 
있고 하나 이상의 답이 있을 수 있다는 것을 배운다. 또한 학생들은 자신의 답안 설명에서 자신을 분명하게 
표현할 것을 배운다.   
 
 
Translated by:  GUSD, Intercultural Department                                                                                                                                      Professional Development – Parent Letter, Grade 3 – Unit 6 
Korean 3/9/2017 



	

	

 Distrito Escolar Unificado de Glendale 
Programa de estudios de matemáticas  
3.er Grado Información para los padres 

Unidad 6: Medidas 
 

En la unidad 6, los estudiantes se concentrarán en la generación y análisis de diferentes tipos de datos. Ellos 
comenzarán a comprender el proceso de medición, a fortalecer su capacidad de organizar, representar e 
interpretar datos a través del uso de gráficas de dibujos, gráficas de barras y gráficas de cintas. Esta 
capacidad continuará siendo cada vez más compleja a medida que el estudiante progresa más allá del tercer 
grado. 
 
Otro enfoque será que los estudiantes aprenderán a formular preguntas que pueden ser respondidas con los 
datos y entender lo que está involucrado en la recolección y uso de los datos de manera inteligente. Los niños 
pequeños pueden idear simples planes de recopilación de datos para tratar de responder a sus preguntas. A 
medida que los estudiantes avanzan a través de los grados de primaria, deben dedicar más tiempo a la 
planificación de la recolección de datos y la evaluación de qué tan bien funcionan sus métodos para obtener 
información acerca de sus preguntas. 
 
La medición se amplía para incluir el volumen, la masa y el peso. Las fracciones, de nuevo, juegan un papel 
importante en la medición en unidades estándar. Los maestros pueden pedir a los alumnos que marquen una 
pulgada, crear una representación de volumen con sus manipulativos base de diez y el uso de una balanza 
para ver las partes de una fracción de masa y peso.  
 
Para esta época del año los estudiantes deben haber tenido muchas oportunidades para demostrar los 
métodos conceptuales de la multiplicación y estar bien avanzados en su manera de memorizar sus tablas de 
multiplicar de números de un solo dígito. Se espera que todos los estudiantes de tercer grado memoricen 
todas las tablas de multiplicar.   
 
MÁS ESPECÍFICAMENTE, LOS NIÑOS APRENDERÁN CÓMO: 
 
• Estimar los volúmenes de líquidos y masas de objetos utilizando unidades estándar de medida 

(gramos, kilogramos y litros). 
• Medir los volúmenes de líquidos y masas de objetos utilizando unidades estándar de medida 

(gramos, kilogramos, y litros). 
• Razonar acerca de las unidades de volumen de masas y de líquidos. 
• Utilizar un dibujo para representar problemas de palabras de un solo paso que impliquen masas o 

volúmenes. 
• Resolver problemas de un solo paso que impliquen masas o volúmenes utilizando la suma, resta, 

multiplicación y división. 
• Hacer una gráfica de dibujos a escala o de barras con varias categorías para representar los datos 

(por ejemplo, un cuadrado o una imagen que representa 5 objetos). 
• Leer e interpretar gráficas de barras en escala con el fin de resolver problemas de uno y de dos 

pasos de "¿Cuántos más?" y "¿cuántos menos?". 
• Usar una regla para medir longitudes usando pulgadas enteras, mitades y cuartos de pulgada. 
• Reunir y registrar datos de medición que utilizan pulgadas enteras, mitades y cuartos de pulgada. 
• Hacer un diagrama lineal de acuerdo con la escala horizontal marcada en unidades enteras, 

mitades o cuartos. 
• Graficar los datos de que sea relevantes para sus vidas. Mientras exploran los conceptos de datos, 

los estudiantes deben plantear una pregunta, recolectar datos, analizar datos, e interpretar los 
datos. 
 
 
 
 



	

	

Estándares – 

   
 
Actividades en el hogar  
 
• Compartir y discutir las tablas y gráficas que se encuentran en los periódicos y revistas. 
• Llevar a cabo una encuesta entre los miembros de la familia o los amigos y construir una gráfica de barras o 

pictograma. 
• Hacer un pictograma físico utilizando objetos reales (por ejemplo, frutas, verduras, cereales, utensilios de 

cocina). Registrar la gráfica sobre el papel. Cambiar la escala para crear un nuevo pictograma. 
• Llenar una pequeña caja con bloques (por ejemplo, cubos de azúcar) para determinar su volumen. Llevar a 

cabo una lluvia de ideas sobre múltiples estrategias para determinar el volumen. 
	
	

Ejemplos: 

 3.MD.3 
 
 

 

   
  
  3.MD.4 

 

3.MD.2 
Ejercicio: 
El maestro de Selina tiene un gran recipiente que contiene 12 litros de agua. Le pide a Selina que vierta el 
agua de ese recipiente en 6 recipientes más pequeños para que la clase los utilice en un laboratorio de 
ciencias. Si Selina utiliza toda el agua del recipiente y lo vierte en cantidades iguales en los 6 vasos de 
precipitados, ¿Qué cantidad de agua debe haber en cada vaso de precipitado? Dibuja un vaso de 
precipitado y márcalo con las unidades para mostrar la cantidad de agua que habrá en cada vaso. Escribe 
una ecuación para representar tu trabajo.  

 

Estudiante: 12 ÷ 6 = ?  
 
“Cada vaso de precipitado tendrá 2 litros porque 
cuando se divide 12 en 6 partes pone 2 en cada 
parte.” 

 

Ejercicio: 
 
Samuel quería regalar entradas 
gratuitas para un concierto de jazz. 
Todas las personas cuya música 
preferida es el jazz ya habían 
comprado un boleto. Samuel dio un 
boleto gratis a cada una de las 
personas que prefieren la música 
clásica o el rock. ¿Hubo más 
personas que compraron un boleto 
o que recibieron un boleto gratis? 
¿Cuántos más? 

Respuesta de los estudiantes:  
 
"Hubo más personas que 
recibieron un boleto gratis. Si 
se suman los que prefieren el 
rock y los clásicos en total, 
resultan 75 personas. Había 
70 personas que preferían 
jazz. Se puede restar 
75 - 70 = ? para averiguar 
cuántos más. Hubo 5 más 
personas con entradas gratis." 

Tipos	de	música	favorita	

Tipos	de	música	

	



	

	

 
 
La forma que en el pasado se enseñaba a los estudiantes simplemente no los preparaba para las 
mayores exigencias de la universidad y las carreras de hoy y del futuro. Su escuela y las escuelas de 
todo el país están trabajando para mejorar la enseñanza y el aprendizaje para asegurar que todos los 
niños se graduarán de la escuela secundaria con las habilidades que necesitan para tener éxito. 
 
En matemáticas, esto significa tres cambios importantes. Los maestros se concentrarán en la enseñanza 
de un conjunto más centralizado en los principales conceptos y habilidades matemáticas. Esto permitirá a 
los estudiantes el tiempo para dominar ideas y habilidades importantes de una manera más organizada 
durante todo el año y de un grado a otro. También pedirá a los profesores utilizar un contenido de 
matemáticas rico y desafiante e involucrar a los estudiantes en la solución de problemas del mundo real 
con el fin de inspirar a un mayor interés por las matemáticas. 
 

¿Por qué es importante que mi hijo aprenda matemáticas?  
 
Las habilidades matemáticas son importantes para el éxito de un niño - en la escuela y en la vida 
cotidiana. La comprensión de las matemáticas también reafirma la confianza y abre la puerta a una 
amplia gama de opciones de carreras. 
En nuestra vida cotidiana, la comprensión de las matemáticas nos permite. 
 

o administrar el tiempo y dinero, y manejar situaciones cotidianas que implican números (por 
ejemplo, calculamos la cantidad de tiempo que necesitamos para llegar al trabajo, la cantidad de 
alimentos que necesitamos para alimentar a nuestras familias y la cantidad de dinero que costarán 
los alimentos); 

o hacer predicciones basadas en patrones (por ejemplo, predecir los patrones de tráfico para decidir 
sobre el mejor momento para viajar); 

o resolver problemas y tomar decisiones racionales; 
o explicar cómo hemos resuelto un problema y por eso hemos tomado una decisión en particular; 
o utilizar la tecnología (por ejemplo, calculadoras y computadoras) para ayudar a resolver 

problemas. 
 

¿Cómo aprenderá matemáticas mi hijo? 
 
Los niños aprenden mejor a través de actividades de matemáticas que les animan a:: 

o explorar; 
o pensar en lo que están explorando; 
o resolver problemas utilizando información que han reunido ellos mismos; 
o explican cómo llegaron a sus soluciones. 

 
Los niños aprenden con facilidad cuando pueden relacionar conceptos y procedimientos matemáticos a 
su propia experiencia. Mediante el uso de objetos comunes del hogar (tales como tazas de medir y 
cucharas en la cocina) y observando los acontecimientos cotidianos (como los patrones del clima en el 
transcurso de una semana), que pueden "ver" las ideas que se enseñan. 
 
Una parte importante del aprendizaje de las matemáticas es aprender cómo resolver los problemas. A los 
niños se les anima a usar ensayo y error para desarrollar su capacidad de razonar y aprender qué hacer 
para resolver los problemas. Ellos aprenden que puede haber más de una manera de resolver un 
problema y más de una respuesta. También aprenden a expresarse con claridad a medida que explican 
sus soluciones. 




