
 

Glendale Unified School District 
Math Curriculum  

Grade Kindergarten 
Unit 5: Addition and Subtraction 

 

 
 In Unit 5, kindergarten students continue to work toward mastery of rote counting to 100 by 
ones and tens.  Students are also mastering their counting forward from any given number without 
the need to begin at 1.  Students are consistently and correctly writing and recognizing numbers 0 – 
20 whether in or out of order. Students have mastered one-to-one correspondence when they count, 
regardless of the arrangement of the objects.  When given a number between 1-20, students are 
able to count out that many objects. Students are refining their ability to determine greater than and 
less than using a variety of strategies.  They are working on comparing two numbers, 1 – 10, 
presented as numerals.  Students will continue to decompose numbers to 20 (grouping by 10 ones 
and some more ones), with a focus on decomposing numbers less than or equal to 10 in more than 
one way.  Students will also strengthen their decomposition skills with numbers to 20, by continuing 
to work on recording their decomposition with a drawing or equation. Students will begin 
representing addition and subtraction with a drawing or equation. 

Students will identify and compare two and three dimensional shapes, regardless of their size or 
orientation, looking for similarities and differences between shapes, such as the number of sides, 
length of sides, (longer, shorter, equal), and number of corners.  Students will distinguish closed 
figures from open figures, note that some flat shapes are present on solid shapes, (i.e. the faces on 
the cube are all square shapes) and will notice that some shapes, while similar, do not contain the 
attribute necessary to be labeled with a shape name (i.e. a slice of pizza is not a triangle because if 
the curved side). 

MORE SPECIFICALLY, CHILDREN WILL LEARN HOW TO: 
• Rote count to 100 by ones and tens 
• Count forward from any given number without beginning at 1 
• Write numbers from 0-20 
• Recognize numbers out of order 0-20 
• Count up to 20 objects in a group, regardless of arrangement and know how many are in the 

group, after counting them 
• Represent a group of up to 20 objects and show efficiency by organizing and counting in groups of 

10 ones and some more ones 
• Decompose numbers less than or equal to 20 grouping larger numbers by 10 ones and some 

more ones 
• Decompose numbers less than or equal to 10 in more than one way and represent the 

decompositions with drawings or equations 
• Add/subtract numbers 0-5 using drawings, objects, counting 
• Identify (name), compare, and sort (classify) objects into at least 3 categories (groups) and identify 

the attributes of each group 
• Identify and compare 2D and 3D shapes by looking for similarities and differences.



Vocabulary 

Vocabulary words that will help your child work on describing, justifying, and explaining their math. 
• rote counting: counting by memorizing the number word sequence 
• ones: grouping objects singularly 
• tens: grouping objects into sets of 10 
• one-to-one correspondence – matching one object with one and only one number 
• decompose: To break a number into smaller parts (i.e, 5 is 2 and 3 or 5 is 4 and 1) 
• compose: To put decomposed numbers back together i.e., (2 and 3 is 5) 
• attribute: A characteristic of an object that students use to define the object. Example: 

thin, thick, small, large, 3 sides, 4 sides, 4 vertices, red, etc. 
• five frame: a math organizational tool to help students recognize and organize 

numbers 5 or less 
• ten frame: a math organizational tool to help students recognize and organize 

numbers 10 or less 
• represent: show with drawing, picture, equation, in such a way as to explain an answer 
• number bond: A diagram or math organizational tool used for composing/decomposing 

numbers 
• object: a thing that can be seen and/or touched	
•  two - dimensional (flat): A shape with width and depth for example: circle, triangle, square, 

hexagon or rectangle 
• three-dimensional (solid): A shape with width, depth, and height such as cube, cone, cylinder 

and sphere 
• vertex  - mathematical word for ‘corner’ 
• vertices – mathematical word for ‘corners’  

Standards of Focus 

K.CC.1 K.CC.2 K.CC.7 K.OA.2 K.OA.3 K.NBT.1 K.G.4 

Activities at Home 

• Sort snacks and have your child tell you what attributes you used to sort them or have your 
child sort snacks and tell you what attribute(s) they used to sort. 

• Do a “partner count” – Parent or child begins counting and stops at a random number and 
their “partner” continues. Repeat up to 100 

• Grab a handful of items, group in sets of 10, count by 10 ones and some ones left over 
• Have your child make up a story involving “adding” or “subtracting” (i.e.: 3 birds were in the 

tree and 2 more birds flew in. How many birds are in the tree? Have them represent the story 
with drawings and/or objects. 

• Provide your child with a handful of up to 20 counters and have your child decompose them.  
If working with 10 or fewer counters, have your child decompose them in more than one way.   

 
 
 
To see an electronic copy of this parent letter, please go to the Common Core pages at http://www.gusd.net/. 
Follow the links to Mathematics, Grade K. Scroll to the bottom of the page and click on Unit 5.	 

ten 
frame

s Number bonds used for composing and decomposing 
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Գլենդելի հանրային դպրոցների կրթաշրջան  

 Մաթեմատիկայի ծրագիր 

Մանկապարտեզի դասարան 

Մաս 5` Գումարում և հանում 

 
5-րդ մասում մանկապարտեզի աշակերտները շարունակում են ամրապնդել մինչև 100-ը միավորներով և տասնյակներով հաշվելու վրա 

հմտությունները։ Աշակերտները նաև կհմտանան ցանկացած թվից սկսած դեպի վերև հաշվելը և պարտադիր չէ, որ սկսվի 1-ից։ Նրանք 

մշտապես և ճիշտ ձևով գրում և ճանաչում են 0-ից մինչև 20-ը թվերը՝ կլինեն դրանք հերթականությամբ, թե ոչ։ Աշակերտները հմուտ 

կատարում են մեկը մեկին համապատասխանելիությունը, երբ հաշվում են՝ անկախ առարկաների դասավորվածությունից։ Երբ 1-ից 20-ի 

սահմանում որևէ պատահական թիվ ասվի, աշակերտը պետք է կարողանա այդ թվին համապատասխան առարկաներ հաշվել։ Աշակերտները 

հղկում են «ավելի շատ քան» և «ավելի քիչ քան» հասկացությունները՝ կիրառելով տարբեր մարտավարություններ։ Նրանք աշխատում 

են երկու թվեր համեմատելու վրա, օրինակ՝ 1-10 և ներկայացնում են դրանք որպես թվեր։ Ինչպես նաև, աշակերտները կշարունակեն 

ամրապնդել մինչև 20 ընկած թվերը կազմալուծելու հմտությունները (խմբավորելով դրանք տասնյակներով և որոշ միավորներով)՝ 

ուշադրություն դարձնելով 10-ից ցածր կամ դրան հավասար թվերը կազմալուծելուն, որը նրանք կկատարեն մի քանի եղանակով։ 

Աշակերտները կամրապնդեն մինչև 20-ը ընկած թվերի կազմալուծման հմտությունները՝ շարունակելով ներկայացնել կազմալուծման 

գործողությունը նկարի կամ հավասարման միջոցով։ Նրանք կսկսեն ներկայացնել գումարում և հանում գործողությունները նկարի կամ 

հավասարման տեսքով։ 

 

Աշակերտները կտարբերակեն և կհամեմատեն երկու և երեք տարածական պատկերներ (dimensional shapes)` անկախ իրենց չափսից 

կամ ուղղվածությունից՝ պատկերների մեջ փնտրելով նմանություններ և տարբերություններ, օրինակ՝ կողմերի քանակը, դրանց 

երկարությունը (ավելի երկար, ավելի կարճ,, հավասար) և անկյունների թիվը։ Աշակերտները կտարբերակեն փակ պատկերը բացից, 

կնկատեն, որ որոշ հարթ պատկերներ առկա են երկրաչափական պատկերների վրա (օրինակ, խորանարդի արտաքին մասերը համարվում 

են քառակուսի պատկերներ)։ Միևնույն ժամանակ, նրանք կնկատեն, որ չնայած որոշ պատկերներ նման են իրար, այնուամենայնիվ չունեն 

անհրաժեշտ հատկանիշը, որպեսզի պատկերի անուն ստանան (օրինակ, պիցայի կտորը չի համարվում եռանկյունի, քանի որ գոգավոր 

ծայր ունի)։  

 

ՄԱՍՆԱՎՈՐՊԵՍ, ԵՐԵԽԱՆԵՐԸ ԿՍՈՎՈՐԵՆ՝ 

 Անգիր հաշվել մինչև 100-ը միավորներով և տասնյակներով։ 

 Ցանկացած թվից հաշվելով բարձրանալ վերև՝ չսկսելով 1-ից։ 

 Գրել 0-20 թվերը։ 

 Ճանաչել 0-20 խառը գրված թվերը։ 

 Հաշվել մինչև 20 առարկա խմբի մեջ՝ անկախ դասավորվածությունից և հաշվելուց հետո իմանալ, թե քանի հատ են դրանք 

խմբի մեջ։ 

 Ներկայացնել մինչև 20 առարկա պարունակող խումբ և ճիշտ ձևով դասավորել և հաշվել խմբերով տասնյակներով և որոշ 

միավորներով։ 

 Կազմալուծել 20-ից ցածր կամ դրան հավասար թվերը՝ խմբավորելով ավելի մեծ թվերը տասնյակներով և որոշ միավորներով։  

 Կազմալուծել 10-ից ցածր կամ դրան հավասար թվերը մի քանի եղանակով և ներկայացնել այն նկարների կամ 

հավասարումների տեսքով։ 

 Գումարել և հանել 0-5 թվերը՝ կիրառելով նկարներ, առարկաներ կամ հաշվելով։ 

 Անվանել, համեմատել և դասակարգել առարկաները ամենաքիչը երեք խմբավորումների մեջ և նկարագրել յուրաքանչյուր խմբի 

հատկանիշները։ 

 Անվանել և համեմատել հարթ երկչափ և եռաչափ պատկերները՝ փնտրելով նմանություններ և տարբերություններ։ 

  

Մաթեմատիկական տերմիններ 

Ստորև ներկայացված մաթեմատիկական տերմինները կօգնեն ձեր երեխային, որպեսզի վերջինս նկարագրի, հիմնավորի և բացատրի 

մաթեմատիկայի վերաբերյալ իր հասկացությունը։  

 rote counting – հաշվել՝ հիշելով թիվ բառ հաջորդականությունը 

 ones – խմբավորել առարկաները մեկ առ մեկ 
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 tens – խմբավորել առարկաները տասնյակի խմբերով 

 one-to-one correspondence -  համապատասխանեցնել մեկ առարկան միայն մեկ թվի հետ 

 decompose – կազմալուծել թիվը ավելի փոքր մասերի (օրինակ՝ 5-ը կազմված է 2 և 3-ից կամ 5-ը կազմված է 4 և 1-ից) 

 compose – կազմալուծված թվերը միացնել իրար (օրինակ՝ 2-ը և 3-ը կազմում են 5) 

 attribute – առարկայի հատկանիշը, որ աշակերտներն օգտագործում են առարկան բնորոշելու համար։ Օրինակ՝ բարակ, 

հաստ, մեծ, եռակողմ, քառագագաթ, կարմիր և այլն 

 five frame - հնգյակների աղյուսակը մաթեմատիկայի մեջ կիրառվող գործիք է, որն օգնում է աշակերտներին 

հասկանալ և դասակարգել 5 կամ  5-ից ցածր թվերը 

 ten frame - տասնյակների աղյուսակը մաթեմատիկայի մեջ կիրառվող գործիք է, որն օգնում է աշակերտներին 

հասկանալ և դասակարգել 10-ից ցածր թվերը 

 represent - պատկերի կամ նկարի միջոցով այնպես ցույց տալ, որը կբացատրի պահանջվող պատասխանը 

 number bond - գծապատկեր, որն օգտագործվում է թվերը կազմելու/կազմալուծելու համար 

 object – առարկա, որին կարելի է դիպչել և տեսնել  

 two-dimensional (հարթ)  - երկչափ հարթ պատկեր, որն ունի լայնություն և խորություն, օրինակ՝ շրջան, 

եռանկյունի, քառակուսի, հնգանկյուն կամ ուղղանկյուն 

 three-dimensional – եռաչափ պատկեր, որն ունի լայնություն, խորություն և բարձրություն, ինչպիսին է 

օրինակ՝ խորանարդը, կոնը, գլանը և գունդը 

 vertex -  մաթեմատիկական բառ, որը նշանակում է «անկյուն» 

 vertices – մաթեմատիկական բառ, որը նշանակում է «անկյուններ» 

 

Չափորոշիչներ, որոնց վրա պետք է կենտրոնանալ՝ 

K.CC.1  K.CC.2  K.CC.7  K.OA.2  K.OA.3  K.NBT.1 K.G.4 

 

Տնային հանձնարարություններ՝ 

 Տեսակավորեք նախուտեստները և հարցրեք ձեր երեխային, թե որ տեսակի հատկանիշներ եք ինքներդ օգտագործել 

դրանք տեսակավորելու համար կամ խնդրեք, որպեսզի ձեր երեխան տեսակավորի  նախուտեստները  և պատմի, թե ինչ 

հատկանիշներ է նա օգտագործել դա անելու համար։  

 «Հաշվել ընկերոջ հետ» - Ծնողը կամ երեխան սկսում են հաշվել և կանգ են առնում պատահական թվի վրա, իսկ 

նրանց «ընկերը» շարունակում է։ Կրկնել մինչև 100-ը։ 

 Որոշ իրեր հավաքել, տեսակավորել դրանք 10 խմբի մեջ։ Տասական իրեր հաշվել, իսկ մնացածները հաշվել 

միավորներով։ 

 Երեխային առաջարկեք պատմություն հորինել՝ «գումարում» և «հանում» կատարելով, օրինակ՝ 3 թռչուն նստած էին 

ծառի վրա, հետո 2-ն էլ միացան նրանց։ Քանի# թռչուն կա ծառի վրա։ Առաջարկեք, որպեսզի նա պատմությունը 

ներկայացնի պատկերներով և առարկաներով։ 

 Երեխային մինչև 20 հատ իր տվեք և առաջարկեք, որպեսզի նա կազմալուծի դրանք։ Եթե աշխատում եք 10 կամ քիչ 

առարկաների հետ, ապա առաջարկեք երեխային, որպեսզի նա կազմալուծի դրանք մի քանի եղանակով։  

Տասնյակի աղյուսակ   

 
 

 Գծապատկեր՝ թվերը կազմավորելու և կազմալուծելու համար 

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

http://www.gusd.net/ Հետևեք Մաթեմատիկայի և մանկապարտեզի լինքերին։ Էջի ներքևում, սեղմեք Մաս 5։   

http://www.gusd.net/


 

글렌데일 통합교육구 
 수학 교과과정   

유치원 
단원 5: 덧셈  및  뺄셈   

 

 
 단원 5에서, 유치원생들은 계속해서 일의 단위 및 십의 단위로 100까지의 숫자를 기계적으로 
세는 것을 숙달하도록 공부한다. 학생들은 또한 1이 아닌 주어진 숫자로부터 시작하여 커지는 숫자 
세기를 숙달하고 있다. 학생들은 순서에 상관없이 숫자 0 – 20 까지 일관성 있고 정확하게 쓰고 
인식한다. 학생들은 물체 배열에 상관없이 물건을 셀 때 일대일 대응에 숙달하게 된다. 1-20 숫자가 
주어지면, 학생들은 많은 물체를 셀 수 있다. 학생들은 다양한 방법을 사용하여 더 큰 것과 더 작은 
것을 결정할 수 있는 그들의 능력을 연마한다. 학생들은 1 – 10사이에 제시된 두 숫자를 비교하는 
것을 공부하고 있다. 학생들은 한 가지 이상의 방법으로 10 이하 숫자 분해에 중점을 두고 20 (십의 
자리 및 일부 일의 자리 그룹)까지의 분해를 계속할 것이다. 학생들은 그림 또는 방정식으로 분해를 
기록하는 공부를 계속 함으로써 20까지의 숫자 분해력을 강화할 것이다. 학생들은 그림 또는 
방정식으로 덧셈 및 뺄셈을 보여주기 시작할 것이다.  

학생들은 크기와 방향에 상관없이 2차원 및 3차원 도형을 식별하고 비교할 것이고 면의 수, 면의 길이 
(길음, 짧음, 같은 길이) 및 모서리의 수와 같은 도형 사이의 유사점과 차이점을 찾을 것이다. 학생들은 
열린 도형에서 닫힌 도형을 구별하며 3차원 도형에 일부 2차원 도형을 나타내고 (예, 정육면체의 
면들은 모두 사각형이다) 일부 도형들은 비슷하지만 도형 이름을 표시하는 데 필요한 속성을 갖고 있지 
않음을 알 수 있을 것이다 (예, 피자 한 조각은 끝이 둥글어서 삼각형이 아니다).  

더  구체적으로  아동들은  다음의  것들을  배울  것이다: 
• 100 까지 일과 십 단위로 암기하여 기계적으로 세기 
• 1이 아닌 주어진 숫자로부터 시작하여 커지는 숫자 세기 
• 0-20까지 숫자 쓰기 
• 0-20까지 숫자들을 순서에 상관없이 인식하기 
• 배열에 상관없이 그룹 내에서 최대 20 개 까지의 물건을 센 후 그룹 속에 몇 개가 있는지 알기 
• 최대 20 개의 물건으로 그룹을 표현하고 10개의 일의 자리 및 약간 더 많은 일의 자리의 그룹으로 
구성하고 세어서 효율성을 보여주기  

• 10 개의 일의 자리 및 약간 더 많은 일의 자리로 20 이하 그룹 큰 숫자를 분해하기  
• 한가지 이상의 방법으로 10이하의 숫자를 분해하고 그림 또는 방정식으로 분해를 표현하기  
• 그림, 물건, 세기를 사용하여 0-5 숫자 더하기/빼기  
• 물건들을  최소 3카테고리 (그룹)별로 식별 (이름), 비교 및 분류(구분) 및 각 그룹의 특성을 식별  
• 유사성과 차이점을 찾아서 2차원 및 3차원 도형을 식별하고 비교하기



어휘  

어휘들은 귀 자녀가 자신의 수학에 대한 묘사, 정의 및 설명에 대한 공부를 도울 것이다. 
• 기계적으로 세기: 숫자 단어 순서를 암기하여 세기 
• 일의 자리: 일자리에 있는 물건 그룹 
• 십의 자리: 10의 묶음에 있는 물건 그룹  
• 일대일  상응: 하나의 숫자와 하나의 물체를 일치 
• 분해 : 숫자를 작은 부분으로 나눈다 (예, 5 는 2 와 3 또는 5 는 4 와 1) 
• 구성: 나눈 숫자를 다시 합친다 (예, 2 와 3 은 5) 
• 속성: 학생들이 물체를 정의하도록 사용되는 물체의 특성. 예: 얇은, 두꺼운, 작은, 큰, 3면, 

4면, 4꼭지점, 빨강 등. 
• 파이브 프레임: 5 또는 작은 숫자들을 학생이 인식하고 정리하도록 도와주는 수학 
정리 도구 

• 텐 프레임: 10또는 작은 숫자들을 학생이 인식하고 정리하도록 도와주는 수학 정리 
도구 

• 표현: 대답을 설명하는 방식으로 그림, 도식, 방정식을 보여줌 
• 넘버 본드: 숫자 구성/분해를 위해 사용되는 수학 정리 도구 또는 도식 
• 물체: 보거나 만질 수 있는 것	  
•  2 차원 (평면 도형): 너비 및 길이를 갖는 도형. 예: 원, 삼각형, 사각형, 육각형 또는 직사각형 
•  3차원(입체 도형): 육면체, 원뿔체, 실린더 및 원구체와 같이 너비, 길이 및 높이를 갖는 도형 
• 꼭지점 – ‘모서리’를 위한 수학 용어 
• 꼭지점–‘모서리’를 위한 수학 용어  

다루어질  표준들   

K.CC.1 K.CC.2 K.CC.7 K.OA.2 K.OA.3 K.NBT.1 K.G.4 

가정에서의  활동   

• 간식을 분류하고 귀하가 그것들을 분류하는데 사용한 속성을 자녀가 말하게 하거나 자녀가 
간식을 분류하고 그들이 사용한 속성을 귀하에게 얘기하기 

• “파트너 세기” 하기 – 부모나 자녀가 숫자 세기를 시작하고 아무 숫자에서 멈추고 “파트너” 가 
이어서 숫자를 센다. 100까지 반복한다 

• 물품들을 한웅큼 잡고 10개로 그룹을 만들고, 10 단위로 세고 나머지를 일단위로 센다 
• 자녀에게 “덧셈” 또는 “뺄셈”이 포함되니 이야기를 만들도록 한다 (예:3마리의 새가 나무에 
잇고 2마리가 더 날아왔다. 몇마리의 새가 나무에 있나?) 자녀가 그림 및/또는 물페를 가지고 
이야기를 설명하도록 한다. 

• 자녀에게 최대 20 까지 셀 수있는 것을 주고 자녀가 그것들을 분해하도록 한다. 셀 수있는 
것이 10 이하인 경우 자녀가 한가지 이상의 방법으로 분해하도록 한다.   

 

 
 
 
본 학부모 서한의 전자 복사본을 보기 위해서, 커먼 코어 페이지 http://www.gusd.net/.로 가십시오. Mathematics, Grade K 
링크를 따라가서 페이지를 하단으로 내리고  Unit 5를 클릭하십시오. 

Translated by: GUSD, Intercultural Department                    Professional Development – Parents Letter, Grade K Unit 5 
Korean 2/3/17 

텐 
프레임 

넘버 본드는 분해 및 구성에 사용된다 



 

Distrito Escolar Unificado de Glendale 
Plan de estudios de matemáticas 

Grado Jardín de niños  
Unidad 5: Adición y resta 

 
 
 En la Unidad 5, los estudiantes de jardín de niños continúan trabajando para lograr contar de 
memoria hasta 100 de uno en uno y de diez en diez sin esfuerzo. Los estudiantes también están 
consiguiendo contar hacia adelante de cualquier número dado sin la necesidad de comenzar en 1. 
Los estudiantes están constante y correctamente escribiendo y reconociendo los números del 0 al 
20 aún si están en orden o fuera de orden. Los estudiantes han dominado la correspondencia uno-
a-uno cuando cuentan, independientemente de la disposición de los objetos. Cuando se les da un 
número entre 1 y 20, los estudiantes son capaces de contar todos esos objetos. Los estudiantes 
están refinando su capacidad para determinar “mayor que” y “menor que” usando una variedad de 
estrategias. Están trabajando en comparar dos números entre 1 y 10, presentados como números. 
Los estudiantes continuarán descomponiendo los números hasta el 20 (agrupados en 10 unos y 
otros unos más), con un enfoque en la descomposición de números menores o iguales a 10 en más 
de una forma. Los estudiantes también fortalecerán sus habilidades de descomposición con 
números hasta 20, al continuar trabajando en registrar su descomposición con un dibujo o ecuación. 
Los estudiantes comenzarán a representar la suma y resta con un dibujo o ecuación. 

Los estudiantes identificarán y compararán figuras de dos y tres dimensiones, independientemente 
de su tamaño u orientación, buscando similitudes y diferencias entre las figuras, tales como el 
número de lados, la longitud de los lados, (más largo, más corto, igual) y el número de esquinas. Los 
estudiantes distinguirán figuras cerradas de figuras abiertas, notarán que algunas figuras planas 
están presentes en figuras sólidas (por ejemplo, las caras en el cubo son todas figuras cuadradas) y 
notarán que algunas figuras, aunque similares, no contienen el atributo necesario para ser 
nombradas como figuras geométricas (es decir, una rebanada de pizza no es un triángulo porque si 
el lado curvo). 

MÁS ESPECÍFICAMENTE, LOS NIÑOS APRENDERÁN CÓMO: 
• Contar de memoria hasta 100 de uno en uno y de diez en diez 
• Contar hacia adelante desde cualquier número dado sin necesidad de comenzar en 1 
• Escribir números de 0 a 20 
• Reconocer números fuera de orden entre el 0 y el 20 
• Contar hasta 20 objetos en un grupo, independientemente del arreglo y saber cuántos hay en el grupo 

después de contarlos 
• Representar un grupo de hasta 20 objetos y mostrar eficiencia organizando y contando en grupos de 10 y 

algunos unos más 
• Descomponer números menores o iguales a 20 agrupando números más grandes por 10 unos y otros 

unos más 
• Descomponer números inferiores o iguales a 10 en más de una forma y representar las descomposiciones 

con dibujos o ecuaciones 
• Sumar o restar números entre el 0 y el 5 usando dibujos, objetos y contando 
• Identificar (nombrar), comparar y ordenar (clasificar) objetos en al menos 3 categorías (grupos) e identificar 

los atributos de cada grupo 
• Identificar y comparar formas 2D y 3D buscando similitudes y diferencias.



Vocabulario 

Palabras de vocabulario que ayudarán a su hijo a describir, justificar y explicar sus matemáticas. 
• Contar de memoria (rote): contar memorizando la secuencia de palabras numéricas 
• unos: agrupar objetos singularmente 
• dieces: agrupar objetos en conjuntos de 10 
• correspondencia uno a uno: hacer coincidir un objeto con uno y un solo número 
• descomponer: dividir un número en partes más pequeñas (por ejemplo, 5 es 2 y 3 o 5 es 4 y 1) 
• componer: juntar de nuevo los números descompuestos, por ejemplo, (2 y 3 es 5) 
• atributo: una característica de un objeto que los estudiantes usan para definir el objeto. 

Ejemplo: delgado, grueso, pequeño, grande, 3 lados, 4 lados, 4 vértices, rojo, etc. 
• marco de cinco: una herramienta de organización matemática para ayudar a los 

estudiantes a reconocer y organizar los números entre 5 y menos 
• marco de diez: una herramienta de organización matemática para ayudar a los 

estudiantes a reconocer y organizar los números entre 10 y menos 
• representar: mostrar con dibujo, imagen, ecuación, de tal manera que explique una 

respuesta 
• vínculo numérico: diagrama o herramienta de organización matemática utilizada para 

componer o descomponer números 
• objeto: una cosa que se puede ver y / o tocar	
•  bidimensional (plano): una figura con ancho y profundidad, por ejemplo: el círculo, triángulo, 

cuadrado, hexágono o rectángulo 
• tridimensional (sólido): Una figura con ancho, profundidad y altura tal como el cubo, cono, 

cilindro y la esfera 
• vértice – palabra matemática para 'esquina' 
• vértices – palabra matemática para 'esquinas'  

Estándares de enfoque 

K.CC.1 K.CC.2 K.CC.7 K.OA.2 K.OA.3 K.NBT.1 K.G.4 

Actividades en casa 

• Ordene los bocadillos y pídale a su hijo que le diga qué atributos utilizó usted para 
ordenarlos o hacer que su hijo ordene los  bocadillos y le diga qué atributo(s) utilizó él/ella 
para ordenarlos. 

• Hacer una "cuenta de compañeros" - El padre o el niño empieza a contar y se detiene en un 
número aleatorio y su "compañero" continúa. Repetir hasta 100 

• Pídale a su hijo que tome un puñado de artículos, los agrupe en grupos de 10 y los cuente de 
10 en 10 y algunos unos restantes 

• Pídale a su hijo que componga una historia que incluya "sumar" o "restar" (por ejemplo: 3 
pájaros estaban en el árbol y llegaron 2 pájaros más). ¿Cuántos pájaros hay en el árbol? 
Pídale que represente la historia con dibujos u objetos. 

• Proporcione a su hijo un puñado de hasta 20 contadores y haga que su hijo los 
descomponga.   

 
 



 Marco de diez  Vínculos numéricos utilizados para componer y descomponer 
 
 
 
Para ver una copia electrónica de esta carta de los padres, por favor vaya a las páginas de Common Core en 
http://www.gusd.net/. 
Siga los enlaces a Matemáticas, Grado K. Diríjase hasta la parte inferior de la página y haga clic en la Unidad 5. 




