
Glendale Unified School District  
Open Source Math Curriculum  

Grade 5 Parent Information 
Unit 6: A Unit of Culminating Tasks 

 
What Your Child Will Learn: 
Unit 6 is a culminating unit that offers six different Performance Tasks which provide opportunities for students 
to apply the knowledge they gained in previous units to real world situations. Units 1 through 5 focused on 5th 
grade Math content standards instruction utilizing a variety of conceptual, procedural, application and fluency 
lessons. Unit 6 deepens student knowledge of the standards through application of their content knowledge to 
real world problems. Each performance task addresses a variety of standards.  
 
MORE SPECIFICALLY, CHILDREN WILL 
 

• Apply the knowledge they gained through the year to pursue some real world problems and tasks. 
 

5.NBT.5 & 5.NBT.6 (Multiplication and Division of Whole Numbers) 
 
5.NF.6 (Multiplication of Fractions Word Problems) 
 
5.NBT.7 (Add/Subtract/Multiply/Divide Decimals) 
 
Performance Task; Storage Facility: 
This task requires previous knowledge on adding, subtracting, multiplying, and dividing decimals. Students 
need to be able to recognize which operation is supposed to be used in order to solve each step of the 
problems and move on to the next step. 
 
5.NF.2 (Add/Subtract Fractions with Unlike Denominators) 
 
5.NF.4 a & b (Multiplying Fractions) 
 
Performance Task; Time for Recess: 
After an in-depth unit of study involving multiplication of fractions through modeling and use of the standard 
algorithm, students will complete three real-world problems to demonstrate an understanding of interpreting a 
fraction as division of the numerator by the denominator and multiplying fractions using an area model and the 
standard algorithm through this task. 
 
5.NF.7 (Division of Fractions) 
 
Performance Task; Soccer Snacks: 
In this task students are supposed to use a set of given data to solve a real-world problem. 
 
5.OA.3 (Patterns/Rules, In/Out boxes) 
 
Performance Task; Hexagons in a Row: 
This task challenges students to use knowledge of number patterns and operations to identify and extend a 
pattern. Students must be able to describe the changing pattern in ordered pairs using a table. Must be able to 
understand the relationship between two variables and relationships between operations to extend the pattern 
given any part of the relationship. Students must be able to use knowledge of patterns to evaluate and test a 
conjecture about how a pattern grows. Students must be able to model a problem situation with objects and 
use representations such as tables and number sentences to draw conclusions. Students must be able to 
explain and quantify the growth of a numerical pattern. 
 
 
 
 



5.G.3 & 5.G.4 (Attributes of 2D figures) 
 
Performance Task; Sorting Shapes: 
This task challenges a student’s knowledge f 2-dimensional shapes to sort shapes and to design a shape that 
has a given set of attributes. Students must be able to look at number of sides or angles, lines of symmetry, 
and parallel sides to sort shapes. Students must understand the logic of sorting to see where shapes with 
multiple attributes will fall within a Venn diagram. 
 
Activities at Home & Learning Links 
 

● Lesson One: Multiply multi-digit whole numbers using the standard algorithm from LearnZillion (4:41) 
● Lesson Three: https://learnzillion.com/lesson_plans/4970 
● Lesson Four: 

https://learnzillion.com/search?utf8=%E2%9C%93&query=5.nf.6&page=1&sort=Relevance&models%5
B%5D=LessonPlan&models%5B%5D=LessonSet&models%5B%5D=Resource 

● https://learnzillion.com/lesson_plans/7879-multiply-mixed-numbers-using-pictures 
● Lesson Five: https://learnzillion.com/lesson_plans/6238-construct-a-scatter-plot 
● Lesson Six: Introductory video 06a in Drive: Fractions on Number Lines  
● Lesson Seven: https://learnzillion.com/lesson_plans/2690 
● https://learnzillion.com/search?utf8=%E2%9C%93&query=5.g.4&page=1&sort=Relevance&models%5

B%5D=LessonPlan&models%5B%5D=LessonSet&models%5B%5D=Resource 
 
Online Practice: 
 

● Online Practice: Multiply 2-digits by 2-digits from Math Playground http://bit.ly/10gcGYj  
● Online Practice: Multiply a Fraction by a Whole Number from xp Math http://bit.ly/1GVRs2f  
● Online Practice: Find a Fraction of a Whole Number from MathPlayground http://bit.ly/1T8rlLS  
● Online game: Fractions on a Numberline from Sheppard Software http://bit.ly/1le0t8Q  
● Online Practice: Coordinate Graphs Review from IXL http://bit.ly/1IopVc2  
● Online Practice: Boat Coordinates from MathNook http://bit.ly/1vpHbYV  
● Online Practice: Meteor Defense Coordinate from MathNook http://bit.ly/1GVCAkz  
● Online Practice: Whale’s Adventure from MathNook http://bit.ly/1Nqs1Il  
● Online Practice: 5.MD.B.2 from Internet4Classrooms http://bit.ly/1HqGxz0  
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Գլենդելի հանրային դպրոցների կրթաշրջան 

Open Source մաթեմատիկայի ծրագիր  

Դասարան 5 – Տեղեկություններ ծնողների համար  

Մաս 6 – Առաջադրանքները զարգացնելու մաս 
 

Ի#նչ է ձեր երեխան սովորելու 

Մաս 6-րդը ամբողջական բաժին է, որն առաջարկում է 6 տարբեր կատարողական առաջադրանքներ, որոնք աշակերտներին 

հնարավորություն են տալիս նախորդ բաժիններում սովորած գիտելիքները կիրառել իրական իրավիճակներում։ Մաս 1-ից մինչև մաս 

5-ը աշակերտները կենտրոնանում են մաթեմատիկայի բովանդակության ստանդարտ ուսուցման վրա՝ օգտագործելով տարբեր տեսակի 

կաղապարային, ընթացակարգային, կիրառական և հմտության դասընթացները։ Մաս 6-րդը խորացնում է մաթեմատիկական 

ստանդարտների վերաբերյալ աշակերտի գիտելիքները՝ հնարավորություն տալով աշակերտներին կիրառել իրենց գիտելիքները իրական 

խնդիրներ լուծելու համար։ Յուրաքանչյուր կատարողական առաջադրանք վերաբերում է մի շարք չափանիշերի։  

 

ՄԱՍՆԱՎՈՐԱՊԵՍ, ԱՇԱԿԵՐՏՆԵՐԸ՝ 

 

 Կկիրառեն ամբողջ տարվա ընթացքում ձեռք բերված գիտելիքները, որպեսզի հնարավոր լինի լուծել իրական կյանքին 

վերաբերվող խնդիրներ և առաջադրանքներ։  

  

5.NBT.5 & 5.NBT.6 (Ամբողջ թվերի բազմապատկում և բաժանում) 

 

5.NF.6 (Կոտորակների բազմապատկում պարունակող խնդիրներ) 

 

5.NBT.7 (Տասնորդական թվերի գումարում/հանում/բազմապատկում/բաժանում) 

 

Կատարողական առաջադրանք, թվերը մտքում պահելով՝ 

Այս առաջադրանքը պահանջում է տասնորդականների գումարման, հանման, բազմապատկման և բաժանման գիտելիքներ։ Աշակերտները 

պետք է իմանան, թե յուրաքանչյուր քայլի համար ինչ գործողություն է պետք կատարել և անցնել հաջորդ քայլին։  

 

5.NF.2 (Տարբեր հայտարարներով կոտորակների գումարում/հանում կատարել) 

 

5.NF.4 a & b (Կոտորակների բազմապատկում) 

 

Կատարողական առաջադրանք, դասամիջոց՝ 

Օրինակների և ստանդարտ ալգորիթմի օգտագործման միջոցով կոտորակների բազմապատկման խորը ուսումնասիրությունից հետո, 

աշակերտները կլուծեն երեք իրական խնդիրներ, որպեսզի հասկանան, որ կոտորակը համարիչի բաժանումն է հայտարարով և այս 

առաջադրանքը կատարելիս կբազմապատկեն կոտորակները՝ տարածքային մոդել և ստանդարտ ալգորիթմ օգտագործելով։ 

 

5.NF.7 (Կոտորակների բաժանում) 

 

Կատարողական առաջադրանք, ֆուտբոլի նախաճաշիկներ՝ 

Այս առաջադրանքի համար աշակերտները պետք է օգտագործեն տրված տեղեկությունները՝ իրական խնդիր լուծելու համար։  

 

5.OA.3 (Նմուշներ/կանոններ, արկղերից ներս/դուրս թվեր) 

 

Կատարողական առաջադրանք, վեցանկյունների շարք՝ 

Այս առաջադրանքը կատարելու համար աշակերտները պետք է օգտագործեն նմուշների թվի և գործողության մասին իրանց 

իմացությունը՝ նմուշը ճանաչելու և ընդարձակելու համար։ Աշակերտները պետք է կարողանան աղյուսակ օգտագործելով՝ նկարագրել 

զույգերով փոփոխվող նմուշը։  Նրանք պետք է կարողանան հասկանալ երկու փոփոխականների հարաբերությունը և ընդարձակել նմուշը 
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տրված մասից։ Աշակերտները պետք է կարողանան նմուշների մասին իրենց գիտելիքները օգտագործել նմուշը գնահատելու և նմուշի 

աճման վարկածը ստուգելու համար։ Եզրահանգում կատարելու համար աշակերտները պետք է կարողանան խնդրահարույց իրավիճակը 

ներկայացնել իրերով՝ կիրառելով աղյուսակներ և թվային նախադասություններ։  Աշակերտները պետք է կարողանան բացատրել ր 

չափորոշել թվային նմուշների ավելացումը։  

 

5.G.3 & 5.G.4 (Երկչափ պատկերների հատկանիշերը) 

 

Կատարողական հանձնարարություն, պատկերների տեսակավորում՝ 

Այս առաջադրանքը աշակերտին խրախուսում է օգտագործել երկչափ պատկերների մասին իրենց գիտելիքները՝ պատկերները 

տեսակավորելու և տրված հատկանիշերով պատկեր գծելու համար։ Տեսակավորելու համար, աշակերտները պետք է կարողանան նայել 

կողերի և անկյունների թվերին, համաչափության կողմերին և զուգահեռ կողմերին։ Վեն դիագրամի (Venn diagram) մեջ դնելու 

համար աշակերտները պետք է հասկանան տեսակավորման տրամաբանությունը։  

 
Տնային հանձնարարություններ և ուսուցանող լինքեր 

 
● Դաս 1-ին՝ Multiply multi-digit whole numbers using the standard algorithm from LearnZillion (4:41) 

● Դաս 3-րդ՝ https://learnzillion.com/lesson_plans/4970 

● Դաս 4-րդ՝ 

● https://learnzillion.com/search?utf8=%E2%9C%93&query=5.nf.6&page=1&sort=Relevance&models%5

B%5D=LessonPlan&models%5B%5D=LessonSet&models%5B%5D=Resource 

● https://learnzillion.com/lesson_plans/7879-multiply-mixed-numbers-using-pictures 

● Դաս 5-րդ՝  https://learnzillion.com/lesson_plans/6238-construct-a-scatter-plot 

● Դաս 6-րդ՝ Introductory video 06a in Drive: Fractions on Number Lines  

● Դաս 7-րդ՝ https://learnzillion.com/lesson_plans/2690 

● https://learnzillion.com/search?utf8=%E2%9C%93&query=5.g.4&page=1&sort=Relevance&models%5

B%5D=LessonPlan&models%5B%5D=LessonSet&models%5B%5D=Resource 

 

Առցանց վարժություններ՝ 

 

● Online Practice: Multiply 2-digits by 2-digits from Math Playground http://bit.ly/10gcGYj  

● Online Practice: Multiply a Fraction by a Whole Number from xp Math http://bit.ly/1GVRs2f  

● Online Practice: Find a Fraction of a Whole Number from MathPlayground http://bit.ly/1T8rlLS  

● Online game: Fractions on a Numberline from Sheppard Software http://bit.ly/1le0t8Q  

● Online Practice: Coordinate Graphs Review from IXL http://bit.ly/1IopVc2  

● Online Practice: Boat Coordinates from MathNook http://bit.ly/1vpHbYV  

● Online Practice: Meteor Defense Coordinate from MathNook http://bit.ly/1GVCAkz  

● Online Practice: Whale’s Adventure from MathNook http://bit.ly/1Nqs1Il  

● Online Practice: 5.MD.B.2 from Internet4Classrooms http://bit.ly/1HqGxz0  

 

 

 

 

https://drive.google.com/open?id=0BzXLg723G6XmSWJHenFTVC1XZ2c&authuser=0
https://learnzillion.com/lesson_plans/4970
https://learnzillion.com/search?utf8=%E2%9C%93&query=5.nf.6&page=1&sort=Relevance&models%5B%5D=LessonPlan&models%5B%5D=LessonSet&models%5B%5D=Resource
https://learnzillion.com/search?utf8=%E2%9C%93&query=5.nf.6&page=1&sort=Relevance&models%5B%5D=LessonPlan&models%5B%5D=LessonSet&models%5B%5D=Resource
https://learnzillion.com/lesson_plans/7879-multiply-mixed-numbers-using-pictures
https://learnzillion.com/lesson_plans/6238-construct-a-scatter-plot
https://drive.google.com/open?id=0BzXLg723G6Xmc0t0cXRoMjVKMjg&authuser=0
https://learnzillion.com/lesson_plans/2690
https://learnzillion.com/search?utf8=%E2%9C%93&query=5.g.4&page=1&sort=Relevance&models%5B%5D=LessonPlan&models%5B%5D=LessonSet&models%5B%5D=Resource
https://learnzillion.com/search?utf8=%E2%9C%93&query=5.g.4&page=1&sort=Relevance&models%5B%5D=LessonPlan&models%5B%5D=LessonSet&models%5B%5D=Resource
http://www.mathplayground.com/multiplication05.html
http://bit.ly/10gcGYj
http://www.xpmath.com/forums/arcade.php?do=play&gameid=110
http://bit.ly/1GVRs2f
http://www.mathplayground.com/fractions_fractionof.html
http://bit.ly/1T8rlLS
http://www.sheppardsoftware.com/mathgames/fractions/AnimalRescueFractionsNumberLineGame.htm
http://bit.ly/1le0t8Q
http://www.ixl.com/math/grade-4/coordinate-graphs-review
http://bit.ly/1IopVc2
http://www.mathnook.com/math/boatcoordinates.html
http://bit.ly/1vpHbYV
http://www.mathnook.com/math/meteor-defense-coordinate.html
http://bit.ly/1GVCAkz
http://www.mathnook.com/math/whalesadventuremath.html
http://bit.ly/1Nqs1Il
http://www.internet4classrooms.com/skill_builders/graphing_coordinate_plane_math_fifth_5th_grade.htm
http://bit.ly/1HqGxz0


글렌데일  통합교육구  
수학 교과과정 공개 자료 

5학년 학부모 정보 
단원 6: 최종 단원 과제 

 
귀하의  자녀가  배우게  될  내용 :  
단원 6은 서로 다른 6가지의 수행 과제를 제공하는 최종 단원으로 학생들은 이전 단원에서 얻은 지식을 실제 
상황에 적용하게 된다.  단원 1-5는 5학년 수학 수업 표준 내용의 중심이 되는 다양한 개념, 절차, 응용 및 
능숙도를 다룬다. 단원 6에서 학생들은 표준 내용에 대해 알고 지식을 실제 문제에 적용하여 배운 내용을 
심화시킨다. 각 수행 과제는 다양한 표준 내용을 다룬다.  
 
아동들이  좀  더  구체적으로  배우게  될  내용: 	  
 

•  학생들은 일부 실제 문제 및 과제들의 수행을 위해 그 동안 습득한 지식을 적용한다.  
 
5.NBT.5 & 5.NBT.6 (정수의  곱셈  및  나눗셈 ) 
 
5.NF.6 (분수  응용문제의  곱셈 ) 
 
5.NBT.7 (소수  더하기 /빼기 /곱하기 /나누기 ) 
 
수행 과제; 저장 시설  
이 과제는 전에 배운 소수 더하기/빼기/곱하기/나누기에 대한 지식이 필요하다. 학생들은 문제의 각 단계를 
해결하고 다음 단계로 넘어가기 위해 어떤 연산을 사용해야하는지 파악할 수 있어야 한다.   
 
5.NF.2 (비  공통  분모를  가진  분수  더하기 /빼기 ) 
 
5.NF.4 a & b (분수  곱하기 ) 
 
수행 과제; 휴식 시간 
모델링과 표준 연산 과정을 사용하여 분수의 곱셈을 심도있게 다룬 단원을 학습한 후, 학생들은 세가지 실제 
문제를 완료하여 분수는 분자를 분모로 나눈것이며 영역 모델과 표준 연산 과정을 사용하여 분수를 곱하는 것을 
이해했다는 것을 보여준다.  
 
5.NF.7 (분수  나눗셈 ) 
 
수행 과제; 축구 스낵 
이 과제에서 학생들은 주어진 데이터 세트를 사용하여 실제 문제를 해결해야 한다.  
 
5.OA.3 (패턴 /규칙 , 상자  안 /밖 ) 
 
수행 과제; 일련의 육각형 
이 과제는 학생들이 숫자 패턴과 연산에 대한 지식을 사용하여 패턴을 판별하고 확장시키도록 요구한다. 
학생들은 도표를 사용하여 순서대로 변화하는 패턴을 설명할 수 있어야 한다. 관계의 어떤 부분이 주어질 때 
패턴을 확장하기 위해 두 변수 사이의 관계와 연산 간의 관계를 이해할 수 있어야 한다. 학생들은 패턴에 대한 
지식을 사용하여 패턴이 어떻게 확장되는지에 대해 추측할 수 있어야 한다. 학생들은 물건으로 문제 상황을 
모델링 할 수 있어야하고 결론을 도출하기 위해 도표 및 숫자 문장을 사용할 수 있어야 한다. 학생들은 숫자 
패턴의 확장을 설명하고 양으로 나타낼 수 있어야 한다.   
 
 
 



 
5.G.3 & 5.G.4 (2차원  형태의  속성 ) 
 
수행 과제; 도형 분류하기 
이 과제는 학생들이 2차원 도형에 대해 알고 있는것을 사용하여 도형을 분류하고 주어진 속성 집합이 있는 
도형을 디자인하도록 요구 한다. 학생들은 측면 또는 각도의 수, 대칭 선 및 평행면을 보고 모양을 분류할 수 
있어야 한다. 학생들은 여러 속성을 가진 도형이 벤 다임그램 어디에 속하는 것을 알기 위하여 분류의 논리를 
이해해야 한다.  
 
가정에서의  활동  및  학습  링크   
 

● 레슨 1: Multiply multi-digit whole numbers using the standard algorithm from LearnZillion (4:41) 
● 레슨 3: https://learnzillion.com/lesson_plans/4970 
● 레슨 4: 

https://learnzillion.com/search?utf8=%E2%9C%93&query=5.nf.6&page=1&sort=Relevance&models%5
B%5D=LessonPlan&models%5B%5D=LessonSet&models%5B%5D=Resource 

● https://learnzillion.com/lesson_plans/7879-multiply-mixed-numbers-using-pictures 
● 레슨 5: https://learnzillion.com/lesson_plans/6238-construct-a-scatter-plot 
● 레슨 6: 드라이브의 소개 동영상 06a: Fractions on Number Lines  
● 레슨 7: https://learnzillion.com/lesson_plans/2690 
● https://learnzillion.com/search?utf8=%E2%9C%93&query=5.g.4&page=1&sort=Relevance&models%5

B%5D=LessonPlan&models%5B%5D=LessonSet&models%5B%5D=Resource 
 
온라인 연습: 
 

● 온라인 연습: Multiply 2-digits by 2-digits from Math Playground http://bit.ly/10gcGYj  
● 온라인 연습: Multiply a Fraction by a Whole Number from xp Math http://bit.ly/1GVRs2f  
● 온라인 연습: Find a Fraction of a Whole Number from MathPlayground http://bit.ly/1T8rlLS  
● 온라인 연습: Fractions on a Numberline from Sheppard Software http://bit.ly/1le0t8Q  
● 온라인 연습: Coordinate Graphs Review from IXL http://bit.ly/1IopVc2  
● 온라인 연습: Boat Coordinates from MathNook http://bit.ly/1vpHbYV  
● 온라인 연습: Meteor Defense Coordinate from MathNook http://bit.ly/1GVCAkz  
● 온라인 연습: Whale’s Adventure from MathNook http://bit.ly/1Nqs1Il  
● 온라인 연습: 5.MD.B.2 from Internet4Classrooms http://bit.ly/1HqGxz0  

 
 
 
 



Distrito Escolar Unificado de Glendale  
Plan de estudios de Matemáticas  

6º Grado - Información para los padres 
Unidad 6: Razonamiento estadístico y visualización de datos 

 
Lo que su hijo aprenderá: 

Anteriormente, en la Unidad 2, los estudiantes aprendieron a encontrar la medida central a 
través de la media, la mediana y el modo para representar un conjunto de datos con un solo número. 
La Unidad 6, Razonamiento estadístico y visualización de datos, comienza con la respuesta a la 
pregunta: "¿Qué es una pregunta estadística?" La unidad continúa con una revisión de la medida 
central, explorando además cómo un valor atípico (outlier) afecta a la media. Los estudiantes luego 
practican la visualización de datos estadísticos y la lectura de esas representaciones. Analizar de 
cerca los datos lleva a notar "la dispersión", lo que permite a los estudiantes definir y discutir la 
variabilidad. La unidad termina con la variabilidad con los diagramas de caja (también conocido como 
“gráficas de caja y bigotes o "box-and-whisker plots"), y cuantificando la variabilidad con la 
Desviación Media Absoluta (DMA o MAD por sus siglas en inglés). La Desviación Media Absoluta y 
los diagramas de caja son revisados en el 7º grado.   

MÁS ESPECÍFICAMENTE, EL NIÑO APRENDERÁ CÓMO:  
• Reconocer que una pregunta estadística es aquella que anticipa la variabilidad en los datos 

recolectados. 
• Comprender que un conjunto de datos recogidos tiene una distribución que puede describirse 

por su centro, por su dispersión y por su forma general. 
• Reconocer que una medida del centro resume todos sus valores con un solo número en 

términos de media, mediana o modo. 
• Mostrar los datos en gráficas de puntos, histogramas y diagramas de bloques. 
• Identificar similitudes y diferencias en la representación de datos en gráficas de puntos, 

gráficas de caja e histogramas. 
• Informar el número de observaciones. 
• Determinar la variabilidad: rango intercuartil y desviación media absoluta. 
• Reconocer que una medida de variación describe cómo sus valores varían con un solo 

número. 
• Describir los patrones o las desviaciones de impacto (tales como valores atípicos) en un 

conjunto de datos. 
• Defender la elección de medida de centro y medida de variabilidad en el contexto. 

 
Estándares: 6.SP.1, 6.SP.2, 6.SP.3, 6.SP.4, 6.SP.5.a-d 
Para obtener más información sobre las estrategias, las normas y las explicaciones, visite el Capítulo 6 del 
Marco de referencia de Matemáticas para las Escuelas Públicas de California: Kindergarten a Grado Doce en:  
http://www.cde.ca.gov/ci/ma/cf/documents/mathfwgrade6lmg2.pdf 

Actividades en el hogar 
• Encontrar gráficas en revistas, libros de texto y periódicos. Identificar el tipo de gráfica y 

cuál fue la pregunta estadística para hacer la gráfica. Determinar el número de personas 
encuestadas. Si es posible, identificar cualesquier datos atípicos. 

• Cuando encuentre gráficas en revistas, libros de texto y periódicos, pregúntele al 
estudiante qué significa la gráfica. ¿Qué inferencias y conclusiones pueden extraerse de la 
representación? 

Se proporciona un glosario en la Guía para Matemáticas Extraordinarias para Estudiantes (GEMS). 

 
 



Juegos interactivos y sitios web 
Algunos de los juegos interactivos y sitios web utilizan Java Script. Algunos navegadores (por 
ejemplo, Google Chrome) no son compatibles con Java. Intente un navegador diferente, como 
Internet Explorer o Firefox. 
 
 
Gráfica de caja  
http://illuminations.nctm.org/ActivityDetail.aspx?ID=77 (usa Java Script) 
 
Herramienta para Histograma 
http://illuminations.nctm.org/ActivityDetail.aspx?ID=78 (uses Java Script) 
 
 
Enlaces de aprendizaje 
	

https://www.mathsisfun.com/definitions/index.html 

El siguiente enlace tiene enlaces adicionales a cada objetivo de aprendizaje de los estándares de 
Estadística y Probabilidad para el sexto grado. Regístrese para obtener una cuenta gratuita en 
KhanAcademy.org 
https://www.khanacademy.org/commoncore/grade-6-SP 
Para ver una copia electrónica de esta carta de los padres, con enlaces "interactivos", vaya a las páginas de Common 
Core en www.GUSD.net. Siga los enlaces a las matemáticas, Grado 6. Desplácese hasta la parte inferior de la página y 
haga clic en Unidad 5.  


