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 دانش آموزان ابتدا اشياء مثل هم با تعداد كمتر از ٥ تا را در پيرامون خود جدا كرده و بشمارند.  سپس فعاليت فوق را اجنام دهند.دو
 از فرزند خود بخواهيد تا اشياء مثل هم مانند قاشق، بشقاب، ليوان، و … را كه تعداد آن ها كمتر از ٥ تا باشد، بشمارند.

تعداد شكل های مثل هم را بشمار و بگو. بشمار 
 و بگو
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سه

  از دانش آموزان بخواهيداين شكل های هندسی را بشمارند و رنگ كنند.
  از فرزند خود بخواهيد چيزهايی را كه در اطراف او مثل شكل های باال هستند، به شما نشان دهد.

بشمار و به تعداد هر شكل خانه ی مقابل آن را رنگ كن.
رنگ كن
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چهار

مانند منونه الگوی شكل ها را با رنگ كردن خانه ها نشان بده.

 از دانش آموزان بخواهيد الگوها را بيان كنند (     رابطه ی بني شكل ها را توضيح دهند).
 توجه فرزند خود را به الگوهايی كه در  اطراف وجود دارد، جلب كنيد. برای مثال طرح دور فرش يك الگوی مشخص دارد.

الگويابى 
        كن
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پنج

 دور دسته ای كه يك الگوی مشخص دارد، خط بكش .

دور دسته ای كه يك الگوی مشخص دارد، خط بكش و به همان ترتيب شكل ها را رنگ كن.

  از دانش آموزان بخواهيد توضيح دهند دسته ای كه انتخاب كرده اند، چه الگويی دارد.
  از فرزند خود بخواهيد الگوی شكل ها را با شمردن و استفاده از عددهای ١ و ٢ بيان كند.

 الگويابى 
  كن
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ش
ش

دسته هايی را كه تعداد شكل هايشان مثل هم است،  با خط كش به هم وصل كن.

 با مهره، دكمه و يا اشياء مشابه، دسته های ١ تا ٥تايی را بسازيد و از دانش آموزان بخواهيد با شمردن سريع تعداد آن ها را بگويند.
 از فرزند خود بخواهيد در موقعيت های زندگی روزمره از شمارش استفاده كند و تعداد را سريع بگويد.

  با ابزار          
 كار كن
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هفت

 انگشتان هر دست چه عددی را نشان می دهد؟ تو هم نشان بده.

 رنگ كردن شكل ها را به  همان ترتيب ادامه بده.
  بشمار 
   و بگو

 هر دانش آموز بايد بتواند يك عدد كمتر از ٥ را به صورت های مختلف با انگشت دست خود نشان دهد.
 خمير بازی به دست ورزی و توانايی حركت انگشتان دست فرزند شما كمك می كند.
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بشمار و 
رنگ كن

نه   دانش آموزان برای پيدا كردن تعداد شكل هايی كه بايد رنگ شود
 بدون شمردن و با برقراری تناظر شكل ها را رنگ كنند. در مربع های شگفت انگيز در هر سطر و ستون بايد هر سه رنگ به كار رفته باشد.

   در زندگی روزمره موارد زيادی وجود دارد كه بدون شمردن می توان دسته های با تعداد مساوی را پيدا كرد. برای مثال كنار هر قاشق يك چنگال است.

 به تعداد شكل های سمت چپ از شكل های سمت راست رنگ كن.

 جدول های زير را با رنگ مناسب كامل كن.
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ده

 تعداد شكل های هر دسته را سريع بگو.
 الگوها را ادامه بده و دو شكل بعد هر الگو را بكش.

 مهره ها و اشياء مختلف كمتر از ٤ تا را به دانش آموزان نشان دهيد تا بدون شمردن تعداد آن ها را با سرعت بيان كنند.
 فرزند شما بايد تعداد اشياء دسته های كمتر از ٤ تا را بدون شمردن بگويد.

بشمار 
 و بگو
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يازده

تعداد شكل های دسته ی سمت راست را با انگشتان دست راست 
و تعداد شكل های دسته ی سمت چپ را با انگشتان دست چپ خود نشان بده.

  بشمار 
   و بگو

  از دانش آموزان بخواهيد هر بار كه با انگشتان دست خود عددی را نشان می دهند از منايش های مختلف انگشتان برای آن عدد استفاده كنند.
 از فرزند خود بخواهيد تعداد اشياء يك دسته ی كمتر از ٤ تا را با انگشتان خود به  صورت های مختلف نشان دهد.

ه
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ازده
دو

 اگر يك شكل به شكل های هر دسته اضافه كنيم چه عددی را نشان می دهد؟ با انگشتان دست 
نشان بده.

 الگوها را ادامه بده و شكل بعدی هر الگو را بكش.

 از دانش آموزان بخواهيد توضيح دهند كه چگونه عدد بعدی را پيدا كرده اند.
 اگر فرزند شما تعداد مهره های يك دسته تا ٤شیء  را گفت، يك مهره اضافه كنيد و بپرسيد حاال چند تا است؟

بشمار 
 و بگو



13

سيزده

 هدف از اجنام اين فعاليت آماده سازی برای پيدا كردن و ادامه دادن الگوهای شطرجنی است.
 توجه داشته باشيد كه رنگ كردن مربع های كوچك نياز به دقت و مترين دارد. دانش آموزان می توانند قسمت هايی از شكل با تعداد كمتر از ٥ 

مربع را بشمارند.

 مربع هايی را كه نقطه دارند، با رنگ های مناسب رنگ كن تا يك نّقاشی شطرجنی درست شود.

 جدول را با شكل مناسب كامل كن.
ر ی ع بشمار و ر

رنگ كن
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 يكی بعد و يكی قبل از تعداد شكل های هر دسته را بگو و با انگشتان دست نشان بده.
 الگوی شطرجنی را ادامه بده.

بشمار 
 و بگو

ارده
چه

 دانش آموزان برای پاسخ نيازی به شمارش ندارند. همني ترتيب را با مهره ها و اشياء ديگر نيز می توانند اجنام دهند.
 ٣  شیء به فرزند خود نشان دهيد و سپس آن ها را مخفی كنيد. بپرسيد اگر يكی به آن ها اضافه كنيم يا يكی از آن ها را بردارمي چند تا می ماند.
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نزده
شا

٢ تا شكل به هر دسته اضافه كن و بگو چند تا می شود.

 دانش آموز ابتدا عدد هر دسته را بدون شمردن بگويد و سپس بعد از كشيدن ٢ شكل تعداد كل را با شمردن بيان كند.
 اگر فرزند شما برای بيان تعداد كل شكل از ادامه ی تعداد دسته ی اوليه بشمارد، آماده ی يادگيری  مفهوم عدد شده است.

بشمار 
 و بگو
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هفده

 به دانش آموزان فرصت دهيد تا راهی برای انتقال انگشتان يك دست به دست ديگر خود پيدا كنند.
  هدف اين مترين ها جمع دو عدد نيست. كافی است به همان تعدادی كه از انگشتان يك دست بسته می شود، انگشتان دست ديگر باز شود.

 در هر قسمت تعداد انگشتان بازشده را با انگشتان يك دست نشان بده.

 الگو را ادامه بده.
  بشمار 
   و بگو
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جده
هي

بشمار 
 و بگو

 هر شكل با چند چوب كبريت درست شده است؟ شما هم با چوب كبريت چند تا شكل بساز و بشمار.
 مربع های شگفت انگيز را با رنگ مناسب كامل كن.

 از هدف های ديگر فعاليت باال  آشنايی دانش آموزان با منايش های مختلف يك عدد است. در صورت امكان دانش آموزان شكل هايی كه
 با چوب كبريت ساخته اند را رسم كنند.   فعاليت باال را با چوب كبريت يا اشياء مشابه در منزل اجنام دهيد. هر مربع شگفت انگيز از ٤ مربع 

كوچكتر درست شده است كه بايد ٤ مربع به رنگ های مختلف داشته باشد.


