
Glendale Unified School District  
Math Curriculum  

Grade 6 Parent Information 
Unit 5: Graphing on a Number Line and Coordinate Plane 

 
What Your Child Will Learn: 

In Unit 5, students begin their study of negative rational numbers.  Students will explore a rational 
number’s distance from zero (absolute value) on both vertical and horizontal number lines, understand real-
world situations that involve negative numbers and use a coordinate plane to draw two-dimensional figures.  
Students will use prior knowledge of area of rectangles and triangles to calculate area of two-dimensional 
figures drawn on a coordinate plane and use known formulas to calculate surface area of prisms and pyramids 
using the figures’ nets.   

MORE SPECIFICALLY, CHILD WILL LEARN HOW TO:  
• Write a variable inequality using < or >. 
• Recognize that inequalities have an infinite number of solutions and graph them on a number line. 
• Interpret statements of inequality as statements about the relative position of two numbers on a number 

line. 
• Understand positive and negative numbers as opposites. 
• Use positive and negative numbers to express real world quantities. 
• Explain the meaning of zero in a real-world situation.  (For example, above sea-level is a positive 

number; below sea-level is negative; zero is sea-level.) 
• Recognize negative signs as opposite signs.  –(-3) = +3 (the opposite of negative three is positive 

three) 
• Identify the four quadrants on a coordinate plane and in which quadrant an ordered pair will fall. 
• Recognize that when two ordered pairs differ only by signs, the locations of the points are related by 

reflections across one or both axes. 
• Solve real-world problems by graphing points on the coordinate plane. 
• Use absolute value to find distances between points on a coordinate plane with the same x-coordinate, 

or the same y-coordinate. 
• Draw polygons in the coordinate plane given coordinates for the vertices. 
• Use coordinates to find the length of a side. 
• Use nets to find surface area of these figures. 

Standards:  6.EE.8, 6.NS.5, 6.NS.6.a, 6.NS.6.b, 6.NS.6.c, 6.NS.7.a, 6.NS.7.b, 6.NS.7.c, 6.NS.7.d, 6.NS.8 
For more information on the strategies, standards and explanations, visit the Grade 6 Chapter of the Mathematics 
Framework for California Public Schools: Kindergarten through Grade Twelve at:  
http://www.cde.ca.gov/ci/ma/cf/documents/mathfwgrade6lmg2.pdf 

 
from CCSS Framework 

  

An example of a vertical number line 
is a thermometer.  When we include 
temperatures below zero, we are 
using negative numbers.  Students 
will not only need to write statements 
of inequality but also recognize that -
7 is less than -3 and that minus 7 
degrees is colder than minus 3 
degrees.   
 



A geometry net is a 2-dimensional shape that can be folded to form a 3-dimensional shape or a solid. 
Or a net is a pattern made when the surface of a three-dimensional figure is laid out flat showing each face of 
the figure. A solid may have different nets. (onlinemathlearning.com)   

 

 
Image and questions from CCSS framework. 

Activities at Home 
• Write a story incorporating negative numbers and comparing them.  Consider scenarios where 

numbers are negative and one has to determine who is more in debt. 
• Create a treasure map on a coordinate plane. Write clues, using coordinates, to find the treasure. 
• Create a set of ordered pairs that when connected, create a polygon.  Have a partner plot the points 

and identify the polygon.  Practice finding the area of the polygons you create. 
• Using weighted paper, draw a net of a three-dimensional figure. Using color pencils, decorate, cut, and 

assemble. 
A glossary is provided in the Guide for Extraordinary Mathematics for Students (GEMS). 

Interactive games and websites 
Some of the interactive games and websites use Java Script.  Some browsers (for example Google Chrome) 
do not support Java.  Try a different browser, such as Internet Explorer or Firefox. 

Practice plotting points on a coordinate plane:  
http://www.shodor.org/interactivate/activities/GeneralCoordinates/ 
Coordinates game:  https://www.mathsisfun.com/data/click-coordinate.html 
Figure This Challenge:  http://figurethis.nctm.org/challenges/c46/challenge.htm 
Game for plotting points in four quadrants:  http://www.oswego.org/ocsd-web/games/BillyBug2/bug2.html 
Which nets will form a cube?  https://illuminations.nctm.org/Activity.aspx?id=3544 
Surface are of a rectangular prism:  http://www.learner.org/interactives/geometry/area_surface.html 

Learning Links: 
Additional practice problems and videos can be found on KhanAcademy.org.  Sign up for a free account at 
KhanAcademy.org 
To see an electronic copy of this parent letter, with “clickable” links, please go to the Common Core pages at 
www.GUSD.net. Follow the links to mathematics, Grade 6. Scroll to the bottom of the page and click on Unit 5.  

There are several different nets for a cube.  Two are here. (Images from 
onlinemathlearning.com.)   
Students will also determine if a given net can be made into a particular 
solid, or three- dimensional shape such as a triangular prism, or 
rectangular pyramid. 
 

By graphing an inequality on a 
number line, all solutions are shown.  It 
is important for students to remember 
that using a closed circle means that 
the number is included in the solution, 
whereas using an open circle means 
that the number is not included.  For 
example, in problem number one (left), 
the class must raise more than $100 
and $100 is not enough, so 100 is not a 
solution, therefore an open circle is 
used.  If the class needed at least $100, 
100 would be included in the solution 
and a closed circle would be used.   
	



Գլենդելի հանրային դպրոցների կրթաշրջան 

Մաթեմատիկայի ուսումնական ծրագիր 

Դասարան 6 – Տեղեկություններ ծնողների համար 

Բաժին 5 -  Գծագրում թվագծի և կոորդինատային հարթության վրա  

 

Ի#նչ է ձեր երեխան սովորելու 
Բաժին 5-ում աշակերտները կսկսեն ուսումնասիրել բացասական ռացիոնալ թվերը։ Նրանք կուսումնասիրեն ռացիոնալ թվի 

հեռավորությունը 0-ից (բացարձակ արժեք) ուղղահայաց և հորիզոնական թվագծերի վրա, կհասկանան իրական խնդիրները, որոնք 

ընդգրկում են բացասական թվեր և կօգտագործեն կոորդինատային հարթությունը երկչափ պատկերներ գծագրելու համար։ Աշակերտները 

կօգտագործեն ուղղանկյան և եռանկյունու վերաբերյալ ունեցած գիտելիքները, որպեսզի հաշվեն երկչափ պատկերների մակերեսը, որոնք 

գծագրված են կոորդինատային հարթության վրա։ Ինչպես նաև օգտագործելով իրենց իմացած բանաձևերը՝ հաշվեն պրիզմայի և բուրգի 

արտաքին մակերեսը՝ օգտագործելով պատկերների վանդակները։ 

 

ՄԱՍՆԱՎՈՐԱՊԵՍ, ՁԵՐ ԵՐԵԽԱՆ ԿՍՈՎՈՐԻ՝                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 < Կամ > նշանը օգտագործելով գրել փոփոխական անհավասարություն 

 Հասկանալ, որ անհավասարությունները բազմաթիվ լուծումներ ունեն և գծել դրանք թվագծի վրա։ 

 Ներկայացնել անհավասարության արտահայտությունները որպես երկու թվերի հարաբերական դիրք թվագծի վերաբերյալ։ 

 Դրական և բացասական թվերը հասկանալ որպես հակադիր թվեր։  

 Դրական և բացասական թվերը օգտագործել իրական քանակը արտահայտելու համար։  

 Բացատրել 0-ի իմաստը իրական կյանքում (օրինակ՝ ծովի մակերեսից բարձր դրական թիվ է, ծովի մակերեսից ցածր 

բացասական թիվ է․ ծովի մակերեսը 0-է)։ 

 Բացասական նշանները ներկայացնել որպես հակադրության նշաններ։ –(-3) = +3  (բացասական 3-ի հակադիրը դրական 

երեք է)։ 

 Ներկայացնել չորս քառորդները կոորդինատային հարթության վրա և թե որ քառորդ մասի մեջ կտեղավորվի մյուս թվազույգը։ 

 Հասկանալ, որ երբ երկու թվազույգ տարբերվում են միայն նշաններով, դրանց կետերի տեղը լինում է մեկ կամ երկու առանցքի 

մյուս կողմում։ 

 Կոորդինատային հարթության վրա կետեր տեղադրելով, լուծել իրական կյանքից վերցված խնդիրներ։ 

 Օգտագործելով բացարձակ արժեքը՝ գտնել կետերի միջև ընկած տարածությունը միևնույն x կամ y կոորդինատով 

կոորդինատային հարթության վրա։  

 Կոորդինատային հարթության վրա բազմակողմ պատկերներ գծել՝ անկյունների համար տրված կոորդինատներով։ 

 Օգտագործել կոորդինատները՝ կողմի երկարությունը գտնելու համար։  

 Օգտագործել վանդակներ՝ այս պատկերների մակերեսը գտնելու համար։  

Չափանիշեր՝  6.EE.8, 6.NS.5, 6.NS.6.a, 6.NS.6.b, 6.NS.6.c, 6.NS.7.a, 6.NS.7.b, 6.NS.7.c, 6.NS.7.d, 6.NS.8 
For more information on the strategies, standards and explanations, visit the Grade 6 Chapter of the Mathematics 
Framework for California Public Schools: Kindergarten through Grade Twelve at:  

http://www.cde.ca.gov/ci/ma/cf/documents/mathfwgrade6lmg2.pdf 

 
CCSS-ի շրջանակներից  

  

Ուղղահայաց գծի օրինակ է ջերմաչափը։ Երբ 

մենք ներառում ենք 0-ից ցածր 

ջերմաստիճաններ, մենք օգտագործում ենք 

բացասական թվեր։ Աշակերտները ոչ միայն 

պետք է գրեն անհավասարության 

արտահայտություններ, այլ նաև պետք է 

հասկանան, որ -7-ը քիչ է -3-ից և որ 

բացասական 7-ը ավելի ցուրտ է 

բացասական 3 աստիճանից։  

 

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


Երկրաչափական վանդակը (geometry net) երկչափ պատկեր է, որը կարելի է ծալել եռաչափ պատկեր կամ երկրաչափական մարմին 

ստանալու համար։ Կամ էլ այն եռաչափ պատկերի նմուշ է, որը հարթ ձևով բացվել է՝ երկրաչափական մարմնի յուրաքանչյուր կողմը 

ցուցադրելու համար։ Երկրաչափական մարմինը կարող է տարբեր վանդակներ ունենալ (onlinemathlearning.com)։   

 

 

  
Նկարը և հարվերը CCSS շրջանակներից 

Տնային հանձնարարություններ 

 Գրել պատմություն, որում պետք է օգտագործել բացասական թվեր և համեմատել դրանք։ Մտածեք տարբերակներ, որտեղ 

թվերը բացասական են և պետք է որոշվի, թե ով ում է ավելի շատ պարտք։ 

 Գանձերը գտնելու քարտեզ գծել կոորդինատային հարթության վրա։ Գանձերը գտնելու համար կոորդինատներ օգտագործել՝ 

հուշումների նպատակով։  

 Կազմել մի շարք թվազույգեր և դրանք միացնելով՝ ստանալ բազմանկյուն։ Խնդրեք, որպեսզի ձեր ընկերը նշի կետերը և ցույց 

տա բազմանկյունը։ Փորձեք գտնել ձեր կազմած բազմանկյունների մակերեսը։  

 Թղթի վրա գծել եռաչափ պատկերի վանդակ։ Գունավոր մատիտներ օգտագործելով՝ նկարազարդել, կտրել և հավաքել 

պատկերը։  
Մասնագիտական բառարանը տրամադրված է Extraordinary Mathematics for Students (GEMS) ուղեցույցի մեջ։ 

Ինտերակտիվ խաղեր և կայքեր՝ 

Ինտերակտիվ խաղերի և կայքերի մի մասը աշխատում են Java Script-ով. Որոշ որոնողական համակարգեր (օրինակ՝ Google 

Chrome) չեն աշխատում Java-ի հետ։ Կարող եք փորձել այլ որոնողական համակարգեր, օրինակ՝ Internet Explorer or Firefox. 

Փորձեք կետերը նշել կոորդինատային հարթության վրա՝  

http://www.shodor.org/interactivate/activities/GeneralCoordinates/ 

Կոորդինատների խաղ՝  https://www.mathsisfun.com/data/click-coordinate.html 

Պարզել այս խնդիրը՝  http://figurethis.nctm.org/challenges/c46/challenge.htm 

Չորս քառորդների վրա կետեր նշելու խաղ՝  http://www.oswego.org/ocsd-web/games/BillyBug2/bug2.html 

Ո#ր վանդակներն են կազմում խորանարդ  https://illuminations.nctm.org/Activity.aspx?id=3544 

Ուղղանկյուն պրիզմայի մակերևույթը՝  http://www.learner.org/interactives/geometry/area_surface.html 

Ուսուցողական լինքեր՝ 

Լրացուցիչ խնդիրներ և վիդեոներ կարող եք գտնել KhanAcademy.org-ում։ Գրանցվեք անվճար օգտվելու համար՝  

KhanAcademy.org 

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

http://www.gusd.net/ Հետևեք 6-րդ դասարանի մաթեմատիկայի լինքերին։ Էջի ներքևում, սեղմեք Մաս 5։   
 

Խորանարդի համար մի քանի տարբեր վանդակներ կան։ Դրանից երկուսը ներկայացված են 

ձախ կողմում (նկարները՝ onlinemathlearning.com. կայքից են)։ Աշակերտները նաև 

պետք է որոշեն, թե արդյոք հնարավոր է տրված վանդակը վերածել որևէ կոնկրետ 

երկրաչափական մարմնի կամ եռաչափ մարմնի, ինչպիսին է օրինակ՝ եռանկյուն պրիզման 

կամ ուղղանկյունը բուրգը։  

 
Անհավասարությունը թվագծի վրա 

ներկայացնելով՝ երևում են բոլոր լուծումները։ 

Աշակերտների համար կարևոր է հիշել, որ 

լուծման համար փակ շրջան օգտագործելը 

նշանակում է, որ պատասխանը ներառված է 

լուծման մեջ, մինչդեռ բաց շրջանը օգտագործելը 

նշանակում է, որ պատասխանը ներառված չէ 

լուծման մեջ։ Օրինակ՝ ձախ կողմի առաջին 

խնդրի մեջ, դասարանը պետք է հավաքի 100 

դոլարից ավելի գումար և 100 դոլարը բավական 

չէ, այսինքն՝ 100 դոլարը լուծում չէ, 

հետևաբար բաց շրջան է օգտագործվում։ Եթե 

դասարանը առնվազն 100 դոլարի կարիք 

ունենար, ապա 100 դոլարը կներառվեր լուծման 

մեջ և փակ շրջան կօգտագործվեր։  

 

http://www.shodor.org/interactivate/activities/GeneralCoordinates/
https://www.mathsisfun.com/data/click-coordinate.html
http://figurethis.nctm.org/challenges/c46/challenge.htm
http://www.oswego.org/ocsd-web/games/BillyBug2/bug2.html
https://illuminations.nctm.org/Activity.aspx?id=3544
http://www.learner.org/interactives/geometry/area_surface.html
http://www.gusd.net/


글렌데일  통합교육구   

수학 교과과정   

6 학년 학부모 정보   

단원 5: 수직선 상에서의 그래프 및 평면 좌표 

귀  자녀는  무엇을  배울  것인가: 

단원 5 에서, 학생들은 유리수 음수 (마이너스 숫자)에 대한 공부를 시작한다. 학생들은 수평 및 
수직선 모두에서 영 (0, 절대값)으로부터의 거리, 음수가 포함된 실세상 상황 이해 그리고 2 차원적 
형태들을 그리기 위해 평면 좌표 사용을 공부한다. 학생들은 평면 좌표에 그려진 2 차원적 형태들의 
넓이를 계산하기 위해 직사각형 및 삼각형 넓이에 대한 이전의 지식을 사용할 것이며 도형망을  
사용하여 각기둥 및 각뿔 표면적을 계산하기 위해 알려진 공식을 사용할 것이다.  

 

좀더  구체적으로 , 아동들은  다음의  것들을  배울  것이다:  

• < 또는 > 표시를 사용하여 변수를 갖는 부등식 작성하기. 
• 무한대 숫자 답안을 갖는 부등식을 인식하고 이것을 수직선에 상에 그래프로 나타내기.  
• 수직선 상의 두 숫자들의 상대적인 위치에 대한 언급으로 부등식에 대한 언급 해석하기.   
• 양수 (플러스 숫자) 및 음수를 상반되는 것으로 이해하기. 
• 실세상 수량을 표현하기 위해 양수 및 음수 표현하기.  
• 실세상 상황에서 영 (0)의 의미를 설명하기. (예를 들어, 해수면 위는 양수이다; 해수면 아래는 

음수이다; 영 (0)은 해수면이다.) 
• 반대편의 표식으로 음수 부호 인식하기. –(–3) = + 3 (음수  3 의 반대는 양수 3 이다.) 
• 평면 좌표의 4 사분면을 식별하고 짝을 이루는 점이 어느 사분면에 있는지 판별한다.  
• 짝을 이루는 두 점들이 부호만 다른 경우, 점들의 위치는 한 축 또는 양 축 모두의 반대편에 있게 

된다는 것을 인식한다.  
• 평면 좌표에 점들로 그래프를 만드는 것으로써 실세상 문제들을 푼다. 
• 동일한 x-좌표 또는 y-좌표를 같는 평면 좌표에서 점들 사이의 거리를 찾기 위해 절대값을 

사용한다.  
• 평면 좌표에 주어진 좌표로 정점들을 찍어 다각형을 그린다.  
• 한 면의 길이를 찾기 위해 좌표를 사용한다.  
• 이러한 도해의 표면 면적을 찾기 위해 망을 사용한다.     

표준 :  6.EE.8, 6.NS.5, 6.NS.6.a, 6.NS.6.b, 6.NS.6.c, 6.NS.7.a, 6.NS.7.b, 6.NS.7.c, 6.NS.7.d, 6.NS.8 

방법 , 표준  및  설명에  대한  더  많은  정보에  대해선 , 유치원-12 학년은 가주  공립학교  수학  프레임워크 : 학년  찹터 

6 을 방문하시오:  
http://www.cde.ca.gov/ci/ma/cf/documents/mathfwgrade6lmg2.pdf 

 
CCSS 프레임워크로부터  

수직 숫자 라인의 예는 온도계이다. 
영하의 온도가 포함되는 경우, 우리는 
음수를 사용하게 된다. 학생들은 
부등식에 대한 언급을 작성할 필요가 
있을 뿐 아니라 -7 은 -3 보다 작다는 
것을 인식하여 마이너스 7 도는 
마이너스 3 도보다 더 춥다는 것을 
인식한다.    
 

오른쪽 온도계들 중 하나는 섭씨 -3°를 다른 하나는 섭씨 -7°를 보이고 
있다. 어느 온도계가 어느 온도를 보이고 있는가? 어느 것이 더 추운 
온도인가? 얼마나 더 추운가? 이 온도들 사이의 관계를 보이는 
부등식을  
작성하고 이 모델이 이러한 관계를 어떻게 보이는지 설명하라.   
풀이: 수직선 라인에서, 음수는 라인에서 아래로 내려감에 따라 “더 큰 
음수를 가지므로 왼쪽 온도계는 -7°로 읽어야 하며 오른쪽 온도계는 -
3°로 읽어야 한다. 이러한 공간적 차이를 고려하여, 왼쪽 온도계는 4 도  
더 추운 온도로 읽는다. 관련  부등식은 -7 < -3 및 -3 > -7 이다.   
 ADE 2010 으로부터 채택    
 



기하학적  망이란 3 차원적 도형 또는 입체도형 형식으로 접을 수 있는 2 차원적 도형이다. 또는 망이란 
3 차원적 도형의 표면을 도형의 각 면이 보이도록 편평하게 놓았을 때 만들어진 패턴이다. 입체도형은 다른 망을 
가질 수 있다. (onlinemathlearning.com)   

 

 
CCSS 프레임워크로부터의 이미지 및 질문  
가정에서의  활동   

• 음수 (마이너스 숫자)가 포함되고 그것들을 비교하는 이야기를 작성한다. 숫자들이 음수인 시나리오를 생각하고 
누가 더 많은 빚을 지고 있는지 결정한다.  

• 평면 좌표에 보물 지도를 만든다. 좌표를 사용하여 보물을 찾기 위한 실마리를 작성한다.  
• 일련의 짝을 이루는 점들을 만들어 연결하여 다각형을 만든다. 파트너와 함께 좌표에서 점들의 위치를 결정하고 
다각형을 판별한다. 만든 다각형의 넓이를 찾는 연습을 한다.  

• 종이를 사용하여 3차원적 도형의 망을 그린다. 색연필을 사용하여 칠을 하고 자르고 그리고 다시 조립한다.   
 용어풀이는 학생들을 위한 수학 특수 용어 안내집 (GEMS)에서 제공된다.  

상호작용  게임  및  웹사이트   
일부 상호작용 게임과 웹사이트는 자바 스크립트 (Java Script)를 사용한다. 일부 브라우저 (예를 들어, 구글 크롬)들은  
자바를 지원하지 않으므로 인터넷 익스플로러 또는 파이어폭스와 같은 다른 브라우저로 시도한다. 

평면 좌표에서 점들의 위치 결정하는 연습:  
http://www.shodor.org/interactivate/activities/GeneralCoordinates/ 
좌표 게임  https://www.mathsisfun.com/data/click-coordinate.html 
이같은 어려움 헤쳐나가기:  http://figurethis.nctm.org/challenges/c46/challenge.htm 
사분면에 좌표 점 결정하기 게임:  http://www.oswego.org/ocsd-web/games/BillyBug2/bug2.html 
어느 망들이 육면체를 구성하는가?  https://illuminations.nctm.org/Activity.aspx?id=3544 
사각기둥 표면적:  http://www.learner.org/interactives/geometry/area_surface.html 
학습  연결 : 
추가적인 연습 문제 및 비디오는 KhanAcademy.org 에서 찾을 수 있다. KhanAcademy.org 에서 무료 어카운트를 만든다 

본 학부모 서한의 전자 사본을 보기 위해선, www. GUSD.net 의 커먼 코어(common core)에서 “clickable (클릭 가능한)” 
링크에 접속하십시요. 6 학년 링크를 따라 페이지 아래로 내려가 단원 (Unit) 5 를 클릭하십시요.   
 

Translated by:  GUSD, Intercultural Department                                                                            Professional Development – Parent Letter, Grade 6 Unit 5 
Korean 2/3/2017 

육면체에는 여러가지 다수의 다른 망이 있으며, 이중 두가지의 망은 아래와 
같다. (onlinemathlearning.com 로부터의 이미지 ) 
또한  학생들은  주어진  망이  하나의  특정  입체도형  또는  삼각  기둥이나  
사각  뿔과  같은  3 차원적  도형을  만들  수  있는지  결정할  것이다 .  
 
	  

 수직선 상에 부등식 그래프를 
그림으로써 모든 해결책이 보인다. 
해답에 그 숫자가 포함된다는 것을 
의미하는 닫힌 원 사용에 반하여 그 
숫자가 포함되지 않는 것을 의미하는 
열린 원 사용을 학생들이 기억하는 것이 
중요하다. 예를 들어, 왼쪽의 1번 
문제에서 학급은 $100 보다 더 많이 
모금해야 하며 여기서 $100 은 충분하지 
않아서 100 은 답이 아니므로 열린 원이 
사용된다. 학급이 최소 $100 이 필요한 
경우, 100 은 답에 포함되며 닫힌 원이 
사용될 것이다. 
	  

예: x < c 및 x > c 형식의 부등식                                                                                                  
6.EE.8p 
1.   학급은 견학여행을 가기 위해 $100 보다 더 많이 모금해야만 된다. 학급에서 모금한 
달러의 액수를 m 으로 표시하자. 학급은 얼마를 모금할 필요가 있는지 설명하는 부등식을  
작성하고 이 부등식을 수직선으로 표시하라.   
풀이: 돈의 액수 m 은 100 보다 클 필요가 있으므로 m > 100 이며, 수직선 도표는 다음과 같다:                                                                                                                           
 

2.   플로레스 가족은 지난 주 식료품 비용으로 $50 보다 덜 사용했다. 이 답을 설명하는  
      부등식을 작성하고 수직선 상에서 답을 그래프로 그리라.   
풀이: 가족이  지난 주 식료품 비용으로 사용한 돈의 액수 (달러)를 g 로 표시하자. 그러면 
부등식은 g < 50 이 된다. 우리는 이것을 다음과 같이 표현할 수 있다:   
 

이 예에서, 플로레스 가족은 식료품 비용으로 음수를 사용할 수 없다. 그래서 허용된 액수는 
정확히  $0 에서 멈추어야 되며; 일반적으로 0 위에 화살표보다는 막힌 점으로 표현된다.   
 3.   x < 4 그래프  

풀이: 이 그래프는 4 보다 작은 모든 숫자들을 나타낸다.  
 

ADE 2010 으로부터 채택. NCDPI 2013b, 및 KATM 2012, 6 학년 플립북    
 



 
Distrito Escolar Unificado de Glendale  

Plan de estudios de matemáticas 
Información a los Padres del Grado 6 

Unidad 5: Representación gráfica en una línea numérica y un plano de coordenadas 
 

Lo que su hijo aprenderá: 
En la Unidad 5, los estudiantes comienzan a estudiar los números racionales negativos. Los 

estudiantes explorarán la distancia de un número racional desde cero (valor absoluto) en líneas numéricas 
verticales y horizontales, entenderán situaciones del mundo real que involucran números negativos y usarán 
un plano de coordenadas para dibujar figuras bidimensionales. Los estudiantes utilizarán su conocimiento 
previo del área de rectángulos y triángulos para calcular el área de figuras bidimensionales dibujadas en un 
plano de coordenadas y usar fórmulas conocidas para calcular la superficie de prismas y pirámides usando las 
redes de figuras.   

MÁS ESPECÍFICAMENTE, EL NIÑO APRENDERÁ CÓMO:  
• Escribir una desigualdad variable usando < o >. 
• Reconocer que las desigualdades tienen un número infinito de soluciones y graficarlas en una línea 

numérica. 
• Interpretar los enunciados de desigualdad como enunciados sobre la posición relativa de dos números 

en una línea numérica. 
• Entender los números positivos y negativos como opuestos. 
• Utilizar números positivos y negativos para expresar cantidades reales. 
• Explicar el significado de cero en una situación real. (Por ejemplo, el nivel sobre el mar es un número 

positivo, por debajo del nivel del mar es negativo, cero es el nivel del mar.) 
• Reconocer signos negativos como signos opuestos. - (- 3) = +3 (lo contrario de tres negativo es tres 

positivo). 
• Identificar los cuatro cuadrantes en un plano de coordenadas y en qué cuadrante caerá un par 

ordenado. 
• Reconocer que cuando dos pares ordenados difieren sólo por signos, las posiciones de los puntos 

están relacionadas por reflexiones a través de uno o ambos ejes. 
• Resolver problemas reales mediante la representación gráfica de puntos en el plano de coordenadas. 
• Utilizar el valor absoluto para encontrar distancias entre puntos en un plano de coordenadas con la 

misma coordenada x, o la misma coordenada y. 
• Dibujar polígonos en el plano de coordenadas con las coordenadas dadas para los vértices. 
• Utilizar coordenadas para determinar la longitud de un lado. 
• Utilizar redes para encontrar la superficie de estas figuras. 

Estándares: 6.EE.8, 6.NS.5, 6.NS.6.a, 6.NS.6.b, 6.NS.6.c, 6.NS.7.a, 6.NS.7.b, 6.NS.7.c, 6.NS.7.d, 6.NS.8 
Para obtener más información sobre las estrategias, estándares y explicaciones, visite el Capítulo 6 del Marco de 
referencia de matemáticas para las escuelas públicas de California: Jardín de niños hasta el grado doce en:  
http://www.cde.ca.gov/ci/ma/cf/documents/mathfwgrade6lmg2.pdf. 

Ejemplo: Comparación de números racionales   6.NS.7b Un ejemplo de una línea numérica 
vertical es un termómetro. Cuando 
incluimos temperaturas por debajo 
de cero, estamos usando números 
negativos. Los estudiantes no sólo 
tendrán que escribir enunciados de 
desigualdad sino también 
reconocer que -7 es menor que -3 
y que menos 7 grados es más frío 
que menos 3 grados. 

 Uno de los termómetros a la derecha marca -3ºC y el otro marca -7ºC. 
¿Qué termómetro marca cuál temperatura? ¿Cuál es la temperatura 
más fría? ¿Qué tanto más fría? Escribe una desigualdad que muestre la 
relación entre las temperaturas y explica como la figura muestra esta 
relación. 

Solución: En una línea numérica vertical, los números negativos son 
“más negativos”  a medida que están más bajos en la línea, de modo 
que aparentemente el termómetro de la izquierda debe marcar -7º  y el 
termómetro de la derecha debe marcar -3º. Al contar los espacios, el 
termómetro de la izquierda marca una temperatura más fría de 4ºC. Las 
desigualdades relacionadas son  -7 < -3 y -3 > -7. 

Adaptado de ADE 2010 

 Del Marco de referencia CCSS 

 



 

 

Una red geométrica es una forma bidimensional que puede plegarse para formar una figura 
tridimensional o un sólido. O una red es un patrón que se forma cuando la superficie de una figura 
tridimensional se presenta plana mostrando cada cara de la figura. Un sólido puede tener redes diferentes. 
(onlinemathlearning.com)  

 

Hay varias redes diferentes para un cubo. Aquí vemos dos representadas. 
(Imágenes de onlinemathlearning.com.) 
Los estudiantes también determinarán si una red dada puede hacer un sólido 
particular, o una figura tridimensional tal como un prisma triangular, o pirámide 
rectangular. 

 
EJEMPLO: Desigualdades de la forma x<c y x>c 

Al representar gráficamente 
una desigualdad en una línea 
numérica, se muestran todas 
las soluciones. Es importante 
que los estudiantes recuerden 
que usar un círculo cerrado 
significa que el número está 
incluido en la solución, mientras 
que usar un círculo abierto 
significa que el número no está 
incluido. Por ejemplo, en el 
problema número uno 
(izquierda), la clase debe 
recaudar más de $ 100 y $ 100 
no es suficiente, por lo que 100 
no es una solución, por lo que 
se utiliza un círculo abierto. Si 
la clase necesitaba por lo 
menos $ 100, se incluirían 100 
en la solución y se usaría un 
círculo cerrado. 

1. Una clase debe recaudar más de $100 para ir a una excursión. Sea m  la cantidad en dólares que 
la clase recauda. Escribe una desigualdad que describa cuánto necesita recaudar la clase. 
Representa esta desigualdad en una línea numérica. 

Solución: Ya que la cantidad de dinero, m, necesita ser mayor que 100, la desigualdad es m > 100. 
Un diagrama de la línea numérica podría ser similar a éste:  

 

2. La familia Flores gastó menos de $50 en comestibles la semana pasada. Escribe una desigualdad 
que describa esta situación y representa gráficamente la solución en una línea numérica. 

Solución: Sea g la cantidad de dinero (en dólares) que la familia gastó en comestibles la semana 
pasada, entonces la desigualdad es g < 50. La podríamos representar así: 

 

(En este ejemplo la familia Flores no hubiera podido gastar una cantidad negativa de dinero en 
comestibles. De modo que la flecha debe terminar precisamente en 0. Típicamente, esto se 
representaría con un punto sobre el 0 y no con una flecha). 

3. Gráfica x < 4 

Solución: Esta gráfica representa todos los números menores de 4: 

 

Adaptado de ADE 2010, NCDPI 2013b, and KATM 2012. Cuaderno de 6º Grado 

Imagen y preguntas del marco CCSS. 
Actividades en el hogar 
• Escribe una historia incorporando números negativos y comparándolos. Considera los escenarios donde 

los números son negativos y uno tiene que determinar quién está más endeudado. 
• Crea un mapa del tesoro en un plano de coordenadas. Escribe pistas, usando coordenadas, para 

encontrar el tesoro. 
• Crea un conjunto de pares ordenados que, cuando se conecten, creen un polígono. Haz que un 

compañero trace los puntos e identifique el polígono. Practica encontrar el área de los polígonos que 
creas. 

• Usando papel cartulina, dibuja una red de una figura tridimensional. Usando lápices de colores, decórala, 
córtala y fórmala 

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

Juegos interactivos y sitios web (en inglés) 
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. 



Practica el trazado de puntos en un plano de coordenadas: 
http://www.shodor.org/interactivate/activities/GeneralCoordinates/ 
Juego de coordenadas: https://www.mathsisfun.com/data/click-coordinate.html 
Descifra este desafío: http://figurethis.nctm.org/challenges/c46/challenge.htm 
Juego para graficar puntos en cuatro cuadrantes: http://www.oswego.org/ocsd-
web/games/BillyBug2/bug2.html 
¿Qué redes formarán un cubo? https://illuminations.nctm.org/Activity.aspx?id=3544 
Superficie de un prisma rectangular: http://www.learner.org/interactives/geometry/area_surface.html 

Enlaces de aprendizaje: 
Se pueden encontrar otros problemas de práctica y videos en KhanAcademy.org. Regístrate para 
una cuenta gratuita en KhanAcademy.org 
 
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 Matemáticas, Grado 6. Vaya hasta la parte inferior de la página y haga clic en la 
Unidad 5. 
.  


