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 با استفاده از اشیای پیرامون خود، دانش آموزان ابتدا دسته های ١ تا ٥تایی مثل هم را جدا کنند و بشمارند؛ سپس این فّعالیت را اجنام دهند.دو

 از فرزند خود بخواهید تا اشیای مثل هم، مانند قاشق، بشقاب، لیوان و … را بشمارند که تعداد آنها از ٥ تا کمتر باشد.

شکل های مثل هم را بشمار و تعدادشان را بگو. بشمار 
 و بگو
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سه

  از دانش آموزان بخواهید شکل های هندسی مثل هم را بشمارند و به همان تعداد، خانه ها را رنگ کنند.

  از فرزند خود بخواهید چیزهایی را در اطراف خود به شما نشان دهد که مثل شکل های باال هستند.

بشمار و به تعداد هر شکل خانه ی روبه روی آن را رنگ کن.
رنگ کن
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چهار

مانند منونه، الگوی شکل ها را با رنگ کردن خانه ها نشان بده.

 از دانش آموزان بخواهید الگوها را بیان کنند )     رابطه ی بنی شکل ها را توضیح دهند(.

 توّجه فرزند خود را به الگوهایی جلب کنید که در  اطراف وجود دارد؛ برای مثال، طرح دور فرش یک الگو دارد.

الگویابی 
        کن
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پنج

 دور دسته ای خط بکش که یک الگو دارد.

دور دسته ای خط بکش که یک الگو دارد و به همان ترتیب، شکل ها را رنگ کن.

  از دانش آموزان بخواهید توضیح دهند دسته ای که انتخاب کرده اند، چه الگویی دارد.

  از فرزند خود بخواهید الگوی شکل ها را با شمردن و استفاده از عددهای ١ و 2 بیان کند.

 الگویابی 
  کن
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ش
ش

دسته هایی را که تعداد شکل هایشان مثل هم است  با خط کش به هم وصل کن.

 با مهره، دکمه و یا اشیای مشابه دسته های ١ تا ٥تایی را بسازید و از دانش آموزان بخواهید با شمردن سریع، تعداد آنها را بگویند.

 از فرزند خود بخواهید در موقعیت های زندگی روزمّره از شمارش استفاده کند و تعداد را سریع بگوید.

  با ابزار          
 کار کن
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هفت

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

 رنگ کردن شکل ها را به  همان ترتیب ادامه بده.
بشمار 
و بگو

 هر دانش آموز باید بتواند یک عدد کمتر از ٥ را به صورت های مختلف با انگشت دست خود نشان دهد.

 خمیر بازی به دست ورزی و توانایی حرکت انگشتان دست فرزند شما کمک می کند.
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بشمار و 
رنگ کن

نه   دانش آموزان برای اجنام این کار می توانند از برقراری تناظر یا شمردن استفاده کنند. در جدول های شگفت انگیز در هر سطر و ستون 

باید هر سه رنگ به کار رود.

   در زندگی روزمّره موارد زیادی هست که بدون شمردن می توان دسته های با تعداد مساوی را پیدا کرد؛ برای مثال، کنار هر قاشق یک چنگال است.

 به تعداد شکل های سمت چپ، از شکل های سمت راست رنگ کن.

 جدول های شگفت انگیز زیر را با رنگ مناسب کامل کن.
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ده

 تعداد شکل های هر دسته را سریع بگو.
 الگو را ادامه بده و دو شکل بعد هر الگو را بکش.

 مهره ها و اشیای مختلف کمتر از 4 تا را به دانش آموزان نشان دهید تا بدون شمردن، تعداد آنها را با سرعت بیان کنند.

 در هر الگو، توجه فرزندتان را به بخش تکرار شونده جلب کنید. در الگوی اول دو مربع زرد و دو دایره ی سبز، بخش تکرار شونده ی الگو هستند.

بشمار 
 و بگو
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یازده

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

  بشمار 
   و بگو

  از دانش آموزان بخواهید هر بار که با انگشتان دست خود عددی را نشان می دهند از منایش های مختلف انگشتان برای آن عدد استفاده کنند.

 از فرزند خود بخواهید تعداد اشیای یک دسته ی کمتر از 4 تا را با انگشتان خود به  صورت های مختلف نشان دهد.
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