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Name
Home-School 
Connection

Topic 3
Numbers 6 to 10
Topic 3 Standards 
K.CC.A.3, K.CC.B.4a, K.CC.B.4b, K.CC.B.5, K.OA.A.3 
See the front of the Student’s Edition for complete standards.

Dear Family,

Your child is learning about numbers from 6 to 10. He or she will learn how to represent 
these quantities with objects and how to read and write them as numbers. This topic will 
also show your child how to make 10 by combining two other quantities.

Ways to Show a Number
The last number said tells the number  
of objects in a group regardless of their  
arrangement or order.

There are different ways to  
show the number 8.

Try this activity with your child to practice showing and writing numbers  
6 to 10.

Draw Pictures

Say a number from 6 to 10. Ask your child to show that number by drawing the appropriate 
number of simple objects (balls, flowers, smiley faces, stars), and then writing the number. 
Continue with the other numbers. When completed, have your child hold up, or point to, the 
picture that shows 6 objects; 7 objects; 8 objects; and so on.

Observe Your Child
Focus on Mathematical Practice 6: 
Attend to precision.

Help your child become proficient with Mathematical Practice 6. When your child writes a 
number, make sure he or she is writing the correct symbol. If your child has trouble writing 
the number, write it out first, and then have him or her trace the number you wrote.
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De la escuela al hogar 
(en español)

Tema 3
Nombre

Números del 6 al 10
Estándares del Tema 3 
K.CNC.A.3, K.CNC.B.4a, K.CNC.B.4b, K.CNC.B.5, K.OA.A.3 
Los estándares completos se encuentran en las páginas preliminares del  
Libro del estudiante.

Estimada familia:

Su niño(a) está aprendiendo sobre los números del 6 al 10. Aprenderá cómo representar 
estas cantidades con objetos y cómo leerlas y escribirlas como números. Este tema 
también le mostrará a su niño(a) cómo formar 10 al combinar otras dos cantidades.

Maneras de mostrar un número
El último número que se dice indica el número 
de objetos que hay en un grupo, sin importar 
su ordenación u orden.

Hay diferentes maneras de mostrar 
el número 8.

Intente realizar esta actividad con su niño(a) para practicar cómo mostrar y escribir los 
números del 6 al 10.

Hacer dibujos

Diga un número del 6 al 10. Pida a su niño(a) que muestre ese número dibujando el 
número apropiado de objetos (pelotas, flores, caritas sonrientes, estrellas) y luego escriba 
el número. Continúe con los demás números. Cuando termine, pida a sus niño(a) 
que sostenga, o señale, el dibujo que muestra 6 objetos; 7 objetos; 8 objetos; y así 
sucesivamente.

Observe a su niño(a)
Enfoque en la Práctica matemática 6: 
Prestar atención a la precisión.

Ayude a su niño(a) a adquirir competencia en la Práctica matemática 6. Cuando su niño(a) 
escriba un número, asegúrese de que escriba el símbolo correcto. Si tiene dificultad para 
escribir el número, escríbalo usted primero y luego pida a su niño(a) que trace el número 
que usted escribió.



3-րդ թեմայի չափորոշիչները 

K.CC.A.3, K.CC.B.4a, K.CC.B.4b, K.CC.B.5, K.OA.A.3  

Ամբողջական չափորոշիչների մասին կարող եք տեղեկանալ 

Աշակերտների հրատարկության սկզբի էջում։ 
 Ընտանիքի հարգելի անդամներ՝ 

Ձեր երեխան սովորում է 6-ից 10-ը թվերի մասին։ Նա սովորում է, թե ինչպես կարելի է  

ներկայացնել այս արժեքները առարկաներով և թե ինչպես կարդալ և գրել դրանք՝ որպես թվեր։ Այս 

թեմայի շրջանակներում, ձեր երեխան կսովորի 10-ը ստանալը միախառնելով 2 այլ արժեքներ։ 

 

Ինչպե՞ս կարելի  է ցույց տալ թիվը  

Ասված վերջին թիվը ցույց է տալիս առարկաների թիվը խմբի մեջ՝ 

Անկախ իրենց դասավորվածությունից։ 

 

Տարբեր կերպ կարելի է ցույց տալ 8 թիվը։ 

 

Փորձեք այս գործողությունը ձեր երեխայի հետ, որպեսզի  

սովորեք ցույց տալ և գրել 6-ից 10-ը թվերը։   

 

 

  

 

 

Նկարներ 

Ասացեք 6-ից 10-ի միջև ընկած մի թիվ։ Խնդրեք, որպեսզի ձեր երեխան ցույց տա այդ թիվը՝ 

նկարելով դրա քանակին համապատասխան առարկաներ (գնդակներ, ծաղիկներ, ժպտացող 

դեմքեր, աստղիկներ), այնուհետև գրի այդ թիվը։ Շարունակեք այս վարժությունը այլ թվերի 

հետ։ Վերջացնելուց հետո, խնդրեք, որպեսզի ձեր երեխան ցույց տա նկարը, որտեղ երևում են 

6, 7, 8 և այլ թվերը։  

 

Ուսումնասիրեք ձեր երեխային 

Կենտրոնացեք մաթեմատիկական 6-րդ վարժության վրա   

Հետևեք ճշգրիտ լինելուն 

Օգնենք ձեր երեխային հմտանալ մաթեմատիկական 6-րդ վարժության վրա։ Երբ ձեր երեխան 

թիվ է գրում, ուշադիր եղեք, որպեսզի նա գրի դրա ճիշտ նիշը (symbol): Եթե ձեր երեխան 

դժվարանում է թիվը գրել, սկզբում դուք գրեք այն, այնուհետև երեխան կարող է ուրվագծել 

(trace) այն։  

 

Անունը՝ 
 

 

  

6-ից 10-ը թվերը 



토픽 3 표준  

K.CC.A.3, K.CC.B.4a, K.CC.B.4b, K.CC.B.5, K.OA.A.3  

전체 표준에 대해선 학생용 교재물 앞면을 참조하시오.   

가족 여러분께, 
 

귀 자녀는 6부터 10까지의 숫자에 대해 배우고 있습니다. 귀 자녀는 물건의 양을 

나타내는 방법 그리고 그것들을 숫자로 쓰고 읽는 법을 배우고 있습니다. 또한 이 

토픽에서는 자녀에게 두 개의 다른 양을 결합하여 10을 만드는 방법을 보여줄 것입니다.  

 

 

숫자를 나타내는 방법 

마지막에 말하는 숫자는 배열 및 순서에 

상관없이 한 그룹 안에 있는 물건 숫자를 

말하는 것입니다.  

 

숫자 8 을 보여주는 여러가지 방법이 

있습니다.  

  

 

6-10 숫자를 나타내고 쓰는 연습을 하기 위해 자녀와 함께 아래의 활동을 

하십시요.  

  

 

그림 그리기  

6 부터 10 사이의 한 숫자를 말하고 자녀에게 그 숫자를 보여주는 적절한 수의 간단한 물건 (공, 꽃, 

웃는 얼굴, 별)을 그리도록 한 후 그 숫자를 쓰도록 요구하십시요. 다른 숫자로 이를 계속 하십시요. 

이것을 끝마치게 되면 자녀에게 6, 7, 8 개 그리고 그 이상의 물건을 보여주는 그림을 집어서 들어 

올리거나 가르키도록 하십시요.      

 

 

 

 

 

 

자녀 관찰  

수학 연습 6 에 중점:   

정확성에 주의 기울이기.  

자녀가 수학 연습 6에 능숙하게 되도록 도와 주십시요. 자녀가 숫자를 쓰는 경우, 그가 정확한 

심볼로 쓰는지 확인하십시요. 귀 자녀가 숫자를 쓰는데 문제가 있다면 귀하께서 숫자를 먼저 쓰고 

자녀에게 귀하가 쓴 숫자를 따라 쓰도록 하십시요.        
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이름 
  

숫자 6 부터 10 
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