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 در هر دســت، چند انگشــت رنگ شده است؟ به تعداد آن، از میوه ها عالمت بزن و تعداد را با دستت 
نشان بده.

 شکل بعدي هر الگو را با خط کش به آن وصل کن.

آفرين بر هّمتت!

اهداف:
1- استفاده از انگشتان دست برای نمایش عددهای مختلف کم تر از 5.

2- برقراری تناظر یک به یک بین انگشتان دست و تعداد میوه هایی که عالمت زده خواهد شد.
3- کشف الگو بین اشکال و تشخیص شکل بعدی هر الگو.
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دو تا دست دارم هر دو توانا     انگشت هایشان هر ده تا زیبا
با آن ها کنم جمع و تفریق ها        حـل مسایل و شـمـــــارش ها

اگر یك شکل به شکل های هر دسته اضافه کنیم چه تعدادی را نشان می دهد؟ از انگشتان هر دست، 
رنگ کن. الگوها را ادامه بده و شکل بعدی هر الگو را بکش.

الگوها را مانند نمونه، رنگ بزن.

چه كوششي!

اهداف:
1- تناظر یک به یک بین شکل های هندسی و رنگ زدن انگشتان دست.

2- کشف رمز بین الگوها و ادامه دادن آن ها.
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مانند نمونه، یکي قبل و یکي بعد از تعداد شکل هاي هر دسته را بکش.

دو تا دست دارم هـر دو توانا          انگشت هایشان هر ده تا زیبا
با آن ها کنم جمع و تفریق هـا            حـل مسایل و شـمـارش هـــا

مانند نمونه، از تصویرهاي ســمت چپ، یك شــکل کم کن و به تعداد به دســت آمده، از انگشتان هر دست 
رنگ کن.

چه دّقتي!

اهداف:
1- آشنایی با مفاهیم قبل و بعد.

2- به کارگیری واژه های قبل و بعد.
3- آشنایی با مفهوم صفر.

4- درک اولیه مفهوم تفریق.
5- درک مفهوم حاصل تفریق و نمایش آن با رنگ کردن انگشتان دست.
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نوبت دوم

1. با توّجه به عدد نوشته شده، شکل را کامل کن و با توجه به شکل، عدد را در جاهای خالی بنویس.
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4. جواب جمع ها را با چوب خط پیدا کن و جمع را بنویس.
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