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Name
Home-School 
Connection
Topic 11

Count Numbers to 100
Topic 11 Standards 
K.CC.A.1, K.CC.A.2 
See the front of the Student’s Edition for complete standards.

Dear Family,

Your child is learning to work with larger numbers through 100. In this topic, he or she will 
learn to count and read numbers to 100. Your child will also learn to use a hundred chart to 
recognize patterns when counting by tens and ones.

Numbers on a Hundred Chart
Numbers are counted and written in a specific sequence on a hundred chart.  
Use a hundred chart to count to 100. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

61 62 63 64 65 66 67 68 69 70

71 72 73 74 75 76 77 78 79 80

81 82 83 84 85 86 87 88 89 90

91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Try this activity with your child to practice using a hundred chart.

Guess the Number

Play “Guess the Number.” Say, “I am thinking of a number that comes just after 91. What 
number is it?” Encourage your child to use the chart to find the correct number, and then 
say the number aloud. You may wish to write each number that your child finds.

Observe Your Child
Focus on Mathematical Practice 5: 
Use appropriate tools strategically.

Help your child become proficient with Mathematical Practice 5. Using the hundred chart, 
point to a number in the top row and have your child count by 10s from that number. Ask 
your child to color the pattern, and then explain how he or she knows the pattern is right.
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Nombre
De la escuela al hogar 

(en español)
Tema 11

Contar números hasta 100
Estándares del Tema 11
K.CNC.A.1, K.CNC.A.2 
Los estándares completos se encuentran en las páginas preliminares del  
Libro del estudiante.

Estimada familia:

Su niño(a) está aprendiendo a trabajar con números más grandes hasta el 100. En este 
tema, él o ella aprenderá a contar y leer números hasta 100. Su niño(a) también aprenderá a 
usar una tabla de 100 para reconocer patrones cuando cuente decenas y unidades.

Números en una tabla de 100
En una tabla de 100, los números se cuentan y escriben en una secuencia específica.  
Use una tabla de 100 para contar hasta 100.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

61 62 63 64 65 66 67 68 69 70

71 72 73 74 75 76 77 78 79 80

81 82 83 84 85 86 87 88 89 90

91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Intente esta actividad con su niño(a) para practicar el uso de una tabla de 100.

Adivinar el número

Jueguen “Adivinar el número”. Diga: “Estoy pensando en un número que va justo después 
de 91. ¿Qué número es?” Anime a su niño(a) a usar la tabla para hallar el número correcto 
y a decir el número en voz alta. Quizá quiera escribir cada número que halle su niño(a).

Observe a su niño(a)
Enfoque en la Práctica matemática 5: 
Utilizar herramientas apropiadas de manera estratégica.

Ayude a su niño(a) a adquirir competencia en la Práctica matemática 5. Usando la tabla de 
100, señale un número de la fila de arriba y pídale a su niño(a) que cuente de 10 en 10 a 
partir de ese número. Pídale que coloree el patrón y que luego explique cómo sabe que el 
patrón es correcto.



11-րդ թեմայի չափորոշիչները 

K.CC.A.1, K.CC.A.2  

 Ամբողջական չափորոշիչների մասին կարող եք տեղեկանալ աշակերտների 

հրատարկության սկզբի էջում։ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Գուշակեք թիվը 

Խաղացեք «Գուշակիր թիվը» խաղը։ Ասացե՛ք․ «Ես կարծում եմ, որ դա այն թիվն է, որը 

հաջորդում է 91-ին։ Ո՞րն է այդ թիվը»։ Խրախուսեք ձեր երեխային կիրառել աղյուսակը ճիշտ 

թիվը գտնելու համար, իսկ այնուհետև՝ ասել այդ թիվը բարձրաձայն։ Դուք կարող եք գրել 

յուրաքանչյուր թիվը, որ ձեր երեխան գտնում է։  

 

Ուսումնասիրեք ձեր երեխային  

Կենտրոնացեք մաթեմատիկական 5-րդ վարժության վրա 

Ճիշտ կերպով կիրառեք համապատասխան գործիքները 

Օգնեք ձեր երեխային հմտանալ մաթեմատիկական 5-րդ վարժության մեջ։ Կիրառելով 

հարյուրակի աղյուսակը՝ մատնանշեք որևէ թիվ վերևի շարքում  և խնդրեք ձեր երեխային 

հաշվել տասնյակներով՝ սկսած այդ թվից։ Խնդրեք ձեր երեխային ներկել կրկնվող 

գործողությունները և ապա բացատրել, թե ինչպես նա գիտի, որ այդ գործողությունը ճիշտ է։  
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Անունը՝ 
 

 

  

Հաշվել թվերը մինչև 100-ը 

Ընտանիքի հարգելի անդամներ՝ 

Ձեր երեխան սովորում է աշխատել ավելի մեծ թվերի հետ՝ մինչև 100-ը։ Այս թեմայի շրջանակներում, նա կսովորի 

հաշվել և կարդալ մինչև 100-ը թվերը։ Ձեր երեխան կսովորի կիրառել հարյուրակի աղյուսակը՝ կրկնվող 

գործողությունները ճանաչելու համար, երբ հաշվի տասնյակներով և միավորներով։  

Թվերը հարյուրակի աղյուսակի վրա 

Թվերը հաշվվում և գրվում են հատուկ հաջորդականությամբ հարյուրակի աղյուսակի վրա։  

Կիրառեք հարյուրակի աղյուսակը՝ մինչև 100-ը հաշվելու համար։ 

     

Փորձեք այս գործողությունը ձեր երեխայի հետ, որպեսզի նա սովորի կիրառել հարյուրակի աղյուսակը։ 



토픽  1 1 표준   

K.CC.A.1, K.CC.A.2  

전체 표준에 대해선 학생용 교재물 앞면을 참조하시오.   

 
가족 여러분께, 
 
귀 자녀는 100 까지의 큰 숫자들을 공부하고 있습니다. 이 토픽에서, 자녀는 
100 까지의 숫자들을 세고 읽는 것을 배울 것입니다. 또한 귀 자녀는 10 단위와 1 
단위로 셀 때 패턴을 인지하기 위해 100 차트 사용에 대해서도 배울 것입니다. 
 
1 0 0  차트에서의  숫자들  
100 차트에서 숫자들은 특정한 순서로 세고 씁니다.  
100 까지의 숫자들을 세기 위해 100 차트를 사용하십시오.            

 

100 차트를 사용하는 연습을 위해 자녀와 함께 이 활동을 시도하십시오.  

	  
숫자  추측  

 “숫자 추측”게임을 합니다. “나는 91바로 다음에 나오는 숫자를 생각하고 있어. 어떤 숫자일까?” 라고 
말합니다. 차트를 사용하여 올바른 숫자를 찾고 큰 소리로 그 숫자를 말하도록 귀 자녀를 
격려하십시오. 귀하는 귀 자녀가 찾은 각 숫자를 쓸 수도 있습니다.  
 
 
	  

	  

자녀  관찰   
수학  연습  5에  중점 :                             
적절한 도구를 전략적으로 사용하기.  

자녀가 수학 연습 5 에 능숙하게 되도록 도와 주십시오. 100 차트를 사용하고, 맨 위 줄의 숫자를 
가리키고 귀 자녀가 그 숫자에서 10 씩 세도록 하십시오. 자녀에게 패턴을 색칠하도록 요구하고 그  
패턴이 맞는지 설명하도록 하시오. 	  
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이름 
	   	  

100까지의  숫자  세기   


	Kinder Topic 11 Eng Parent Letters
	Kinder Topic 11 Parent Letters
	Kinder Topic 11 Parent Letters (1) - ARM

