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Jocul Numerelor
‐ Regulament de joc ‐

Acest joc care se adreseaza atat copiilor din gradinite, cat si celor din clasa I. Jocul Numerelor contribuie la
intelegerea conceptului de numar. In urma exercitiilor cu cartonase, se evidentiaza cifra (semnul grafic), care
denumeste numarul.
Exercitiile cu aceste cartonase sunt foarte variate si educatoarea sau invatatorul va putea crea desigur si alte variante
decat cele indicate mai jos:
Varianta I
Copiii primesc obiecte in miniatura, vehicule, siluete, betisoare, etc. si cartonasele pe care sunt desenate patrate sau
cercuri. Li se cere ca fiecarui cartonas sa i se asocieze multimi de obiecte corespunzatoare numerelor indicate pe
acestea sau sa formeze multimi care sa contina un obiect mai mult sau mai putin decat multimea formata initial.
Varianta II
Copiii primesc cartonasele pe care sunt desenate patrate si cercuri si li se cere sa formeze perechi.
Varianta III
In etapa urmatoare se asociaza cartonasele avand desenate cercuri si patrate cu cele avand cifre.
Varianta IV
Copiii primesc cartonasele imprimate cu cifre si li se cere sa formeze multimi cu tot atatea elemente.
Varianta V
Copiii primesc cartonasele (avand cercuri sau patrate) si trebuie sa le aseze in ordine crescatoare sau descrescatoare
dupa numarul figurilor desenate pe acestea; de asemenea trebuie sa realizeze acelasi lucru si cu cartonasele pe care
sunt imprimate cifre.
Varianta VI
Cartonasele‐paleta se folosesc atunci cand trebuie aratata cifra de la distanta. Figurile de pe spatele paletelor servesc
pentru autocontrol, dar pot fi asociate si la exercitiile cu celelalte cartonase.
Paletele pot fi, de asemenea, folosite si in alt mod: fiecare copil are un numar diferit in mana si, la comanda, trebuie
sa le aseze in ordine crescatoare si descrescatoare; sau sa formeze grupe cu tot atatia copii cat arata cifra de pe
paleta.
Pentru verificarea modului in care copiii cunosc continutul numarului exprimat prin semnul grafic respectiv (cifrele),
se vor da, pe rand, cartonasele cu cifre si se va cere copiilor sa formeze multimi cu tot atatea elemente ce reprezinta
simbolul.
Jocul Numerelor este indicat si pentru educarea matematica de acasa a prescolarilor si a scolarilor din clasa a I‐a.

