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Nick Titey-Nunn ar putea fi cel mai bun profesor din intreaga lume. Cu sigurant;, este cel mai bun profesor pe care eu [-am vazut vreodatd. Nu am rnai
vizut pe nimeni, niciodata, care sd fie atdt de modest si senin in comparatie
cu tatentuI nemarginit pe care i[ are. ,,Fac tot ce pot", imi spune et ridic6nd din
umeri, etaldnd un z6mbet dezarmant si ingenuu st6nd asezat in spatele clasei sale, intr-o camaruti dintr-o zona [irnitrofir a Londrei in care nu rnd simt
prea confortabit, dupa ce am acceptat o slrrjbi ca profesor de sprijin in predare
si invatare [a o scoala renumita, Radnor House, am asistat, probabit a doua
oara de-a [ungul carierei mele, [a o revelatie: un geniu inegatabit [a [ocu[ de
muncd. La jumdtatea lectiei, m-am intors cdtre o fetita de noud ani coplesita
de admiratie, care invdta despre irnpartire vaz6nd cdte bomboane ar putea
m6nca un rechin c6nd i se oferi aceasta ocazie. l-am adresat o intrebare:
,,Este cel mai bun profesor din [ume?" Era absolut convinsd: ,,Daaaaaaaaal
Bineinte[es. Toata [umea stie asta!"
Pe fisa rnea de observatie din

timpuI asistentei

[a ora [ui statea scris: ,,Aceasta

este cea mai buna lectie de matematicd [a care am asistat vreodatd. Elevii
i[ adorS si cred, pe buna dreptate, cd este singurul profesor genial din cSti
au avut vreodata. A inventat tehnici prin intermedluI carora orice profesor
de maternatici din tara ar putea invata, combind invitarea mecanici cu cea
kinestezica, iar acesta reprezinta un lucru pe care numai profesorii sclipitori
sunt capabi[i sa i[ conceapa si, precum jucatoruI de fotbat experimentat care
vibreazd pe o alta lungirne de undd fata de toti ceilalti, tine mingea in posesia sa suficient de rnult, incet sd o devieze accidental in terenuI predarii,
invat6ndu-i pe copii despre a[iteratie. Are un tatent uluitor!"
lar aceasta nu este doar parerea rnea. lata opinia unei foste colege de-a lui
t'.iick, Kate Ryan, care in prezeni eonduce un grup de cadre didactice eminente
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Dacd oamenii nu cred cd matematica este uqoard, este numai pentru cd nu
'
realizeazd cht de complicatd este

aiafa,

]ohn von Neumann, invitatul special la intAlnirea nafionald
a Asocialiei pentru Aparatura de Calcul (1947)

vin cu o provocare pentru toati lumea: incercati sa tr6ili o singurd zi in care
sd nu fotositi niciun numir. Este pur ;i simplu imposibit sa iti imaginezi o
lume fard acestea, deoarece detin un rol integral in viala cotidiana. Fi-ti o
lista cu tot ce-ti planifici si realizezi astiizi. Ai putea sE faci ceva dintre acestea, daca numerele arinceta sa mai existe? Lumea este extrem de complicata
si, contrar a ceea ce cred unii din clasa ta sau din cancelarie, de fapt este
simplificatS de prezenta numerelor. Cele zece cifre de ta 0 ta 9 formeazd bazele
unei [imbi universale ce ii permite [umii in care trdim sd isi continue miscarea
permanentS. Prin urmare, numerele sunt interesante prin natura [or, o buna
;i
inlelegere a acestora ne deschide posibilitati aproape nelimitate. Atunci de
ce [e desconsidera unii oameni sau de ce dispretuiesc oamenii matematica?
Dacd numerele detin un potential atet de incredibil de a ne imbunatdfi viafa,
de ce sunt unii oameni indiferenti in dezvoltarea propriei inletegeri a acestora? Nu numerele insete constituie problema, ci uniforma pe care o imbraci.
Dacd numerele sunt pasii, atunci matematica este coregrafia care transformi
aceste numere din ceva cu care tatal teu ar putea incinge ringul de dans [a
o nunt6, intr-o capodopera ritmicd ce reprezintd o plicere demna de luat in
considerare.
Din nefericire, absolut tot timpul petrecut cu aritmetica
;i tucrul cu cele patru operatii (adunare, scadere, inmultire, impdrtire) efectiv ucid orice interes
ar avea oamenii fafa de numere. Asigur6ndu-ne ci toti copiii indeplinesc
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cerinlele tot mai solicitante de pe lista metodetor de calcul in scris, oblinem
drept rezultat diminuarea [a minimum a timputui Pe care it dedicam bucuriei
simpte a numeretor. Trebuie sd ne permitem alocarea unui timp minim pentru

NOTIUNILE DE BAZA: A, B, C
LA FEL DE SIMPLU CAL,2,3

a ne acomoda cu acestea si a ne bucura de compania lor.
Cartea numerelor lui Rogerson, scrisi de Barnaby Rogerson, este fascinanti,
intruc6t cerceteazi rotul pe care i[ au acestea in domenii Precum art5, cutturS,

credinte din lumea noastre, care inctude urmitorul cii[ ador: ,,ln timp ce o Persoana citeste, devine evident faptul cd

relisie- tsi sistemete de
'--_o

tat-pe care

toate culturite noastre aParent diferite sunt interconectate;i interdependente
intr-un mod magnific printr-o credinla comunS in semnificafia magici a numerelor".l C6nd am citit aceasti carte Pentru prima dati, nu am Putut se rezist tentatiei de a rimdne uimit 9i fascinat, c6nd am aflat cd Bach poate fi tegat
de geometria (titerete sunt inlocuite cu valoarea numerelor Pe care o ocupd
in s'rstemut numeric - g6ndire atgebrici?) numdrului 14 sau ci distanga medie
dintre pimant ;i tuna de 237 000 de mile este egala cu de 30 de ori diametrul pdmantutuit Poate c5 sunt putin cam tocilar in domeniul 5sta.2 Nu-i asa
ca aita este nemaipomenit de interesant? Cartea lui Rogerson ne aratd cAt de
mult ar trebui si apreciem numerele li stabile$e motivuI pentru care ar trebui
sd [e plasim in centrul a ceea ce facem si Pentru care depunem eforturi. Cu

;tie cd ceea ce facem
se leagi de cine
aceasta
ca
faptul
ci
imPortant,
fascinant
numai
este
nu
ti
ti
si ajungd.
isi
doresc
ce
si
ceea
cred
ce
fac,
ceea
ce
ceea
persoane:
de
ca
ei
sunt

asta imi doresc eu s5 ii ,,cumpdr" pe copii. Vreau ca ei s5

ce urmeazi in acest capitol reprezintS o privire jucaugi asupra modului in
care ne putem incuraja elevii s6 vadi numerele ca Pe ceva mai mult dec6t un
vehicul sau un canat impotriva plictiselii din sala de clasa. Am impdrtit acest
capitot in: noliunide bazd $ noliuniinteresante, pe care trebuie pur ;i simplu
sd le predai!

1

pand Ia
Barnaby Rogerson, cartea numerelor lui Rogerson: Cultura numerelor de Ia 1 007 nopli
Cele 7 minuni ale lumii (Londra: Profit, 2013).

2

Nota editorului: nu exist5 dubii in aceastd privint5.

Numerete sunt [a fel de vitale pentru matematica cum sunt literete pentru
limba. Recunoasterea numeretor si calculete ar trebui sa fie punctuI de ptecare
pentru predarea matematicii fiecdrui copil. Este de necontestat importanta de
a sti cum sd socoteasci si, prin urmare, in primii ani de scoa[d, se pune mutt
accentutpe asigurarea ci micufiidrag6lasistiu cum si ajungi de ta 1 ta 10 (in
ordinea corecta). Cu toate acestea, este doarinceputut. Cheia dezvoltarii unei
ingetegeri bune a numerelor nu sti numai in invdtarea numdririi ascendente,
ci in invatarea de [a o varsta fragedd a locului unde se potriveste cu exactitate
un numir in retalia cu celelalte. Am int6lnit multi matematicieni micuti care
puteau numdra in sens ascendent cu o deptind incredere, dar nu mi-au putut
spune care ar fi a[ treitea numdr dupd 4 sau ce numir ar veni cu doud locuri
inainte de 6
sd numere inainte ori inapoi folosindu-si degetete. lnifiat,
daci numiri folosindu-se de degete este in regula. Oricum, dacd sunt in stare
sd numere in sens ascendent de [a 1 [a 20, aceasta este doar o abilitate pur
mecanicS; este [a fe[ ca in momentul c6nd ai capacitatea de a ochi cuvintele
noi din text firi a infelege nicidecum ce inseamni acele cuvinte (hotb6ndu-te
la text). Copiii trebuie si invete cum functioneazd sistemul nostru de numere:
ca pof i numdra inainte, inapoi, in pagi de multipti ;i ca existi un vocabular specializat legat de numere.

firi

indeosebi numiratul inapoi [e poate pricinui copiilor de v6rsta mici adev6rate
probleme si reprezinti unul dintre motivele principate pentru care copiii int6mpina dificuttali mai mari atat [a metodele de scadere mintale, c6t in scris, in
;i
comparatie cu abilitatea lor de a rezotva calcule de adunare. Este absotut vitalsd-i
facem pe copii si se simti confortabil cu numirarea ascendenta, descendenti
sau in pasi pentru a putea construi o fundaqie solidi in aritmeticd. lnvestirea
timpului in scopul de a [e dezvotta intelegerea numeretor de [a o v6rstd fragedd
di roade [a o scard mare in viitor. Cu toate acestea, chiar mai impoftant decet
at6t este sa ne asigurim cd ii incurajdm pe copii si sejoace cu numerete si si [e
sddim sentimente pozitive in legitura cu acestea inci de [a inceput.

NUMAR
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cei mici ar trebui s5 numere orice: c6!i pa;i fac, c6!i morcovi au mancat (sau

pe

pistrui
care i-au plimbat prin farfurie), numSrul frunzelor de pe o ramure, c6!i
cu
Problema
spre
drum
in
trotuar
din
spirturilor
;coata.
au pe fagi, numbrul
pe
care
lucru
ultimul
vreme,
o
dupS
monotone
cam
;i
numerarea este c6 devine
ni-[ dorim este ca ei s5 se plictiseascS de numere inainte de a ajunge [a partea
mai
buni. A;a ci trebuie sd insuflam pufina via!5 in aceasti cerin!6 dintre cele
elementare.

Provocirile cu numirSri sunt o modalitate bune de a avansa' Chiar ;i elevilor
mici [e plac provocSrite. Cu c6t este mai ridicold Provocarea pentru numSrare,
de
cu at6t este mai bine: c6!i pantofi pofi stivui intr-un teanc? c6te obiecte
palirie?
imbraciminte pofi pune pe tine? C6te mingi de tenis poliindesa intr-o
ta?
C6!i ursulefi de piu; pot sta pe un scaun? Cdte spaghete fac c6t ina$imea
mai
Cdte boabe de strugure pofi line intr-o m6na? Dar in ceatalta? Poli tine
multe intr-o m6ni dec6t in ceatalta? Conteazd daci strugurii sunt negri sau
sund
atbi? De ce se numesc negri ;i atbi c6nd de fapt sunt mov ;i verzi? Poate
pric6nd
corect:
mesajul
transmitem
sd
este
conteazS
ce
prostesc, dar ceea
face
megti o provocare, poate fi distractiv; nu existi o singurS modalitate de a
rezultate.
prime;ti
diferite,
abordSri
$i nu
matematicS; atunci c6nd explorezi
pufinS
chicotealS.
poate
contine
;i
trebuie s6 fie ceva serios - numararea
numirare este de a vi
de
abilitelite
modatitate simpld de a [e dezvotta

o

atte

juca cu un pachet de cir,ti de joc. Atribuie o operatie fiecarui semn: inima rosie
doub
inseamnd s6 numere ascendent o pozifie, rombul, sd numere ascendent
nus5
trefla,
iar
pozifie,
pozifii, inima neagrS inseamnd si numere descendent o
centrul
in
gi
mere descendenidoua pozifii. Amesteci pachetul de carli a;azi-l
mesei. Elevii i;i a;teaptS r6ndul pentru a intoarce o carte si a numira inainte

juca cu
in iunclie de semnu[ de pe carte. Aceastd activitate se poate
toati ciasa, impe4ind eleviiin perechi, in grupuri mici sau de trei. Pentru a incepe,
sau inapoi,

ce se
asista-i pe etevi oferindu-te un interval numeric cu care si lucreze. De indati
de
pachetul
cu
tot
pot
lucra
repede
jocul,
de
c6t
vedea
vei
cu
simt mai confortabil

fie in grupuri unii impotriva celorla$i, fie toata clasa, intrec6ndu-se contra
.ronor.trripentru a bate un record anterior. Mai poli adauga un alt-element al
competiliei impar,tind car,tite ;i stabitind regula ca etevii s5 rSspundd firS ezitare:

ci(i,

primul care ezitd igi pierde toate car,tile de p6ni acum (cam ca [a jocut Rdzboi), iar
scopuljocului este de a aduna toate car,tile din pachet. Poli ridica nivelulde dificultate pentru elevii mai mari/mai abiti prin schimbarea operaliei fiec6rui semn
sau desemnAnd proprietSli speciale carlilor precum joker sau cele care confin

- cum ar fi ca un joker si dubteze numirul curent, iar un rege sa adauge 25
la numirdtoare? Versatilitatea pe care un pachet de cdrli de joc o oferS profesorului este vastd, iar aceasta nu este singura dati c6nd aruncSm o privire asupra
utilizSrii pachetului de carfi in sala de clasi pe durata acestei cdrti.
fefe

,,AM PLECAT SA.I VEDEM PE VRAJITOR...I'
unii copii, numirarea ii poate face si se simta ca si c6nd ar fi ,,[a o distanfa
mare de Kansas, Toto".3 Aceasta, cea mai simp[5 dintre abititafi, [e poate cauza
frustrare cetor mici (chiar ;i celor mai mari) gi este important sd ne asigurdm
cd ne distrdm cu numerele, astfel inc6t elevii no;tri si [e prindd din zbor, fdra
sd se simt6 obtigali si calculeze. Am inventat un joc numit Urmdreste Drumul
din CSramizi Calbene, pe care ador sd-[joc cu scopul de a-i ajuta pe copii sa-;i
dezvolte abititelite de numirare. Maiintdi, asterni o cdrare din bucali de h6rtie
sau carton gatben pe care te tipe;ti pe podea (cu c6t ai mai mult spafiu, cu at6t
Pe

mai bine). Jocul este [a fel de simplu ca un profesor de educalie fizicb mahmur:
un pas inainte inseamnd un numdr inainte, un pas inapoi este un numir inapoi,
iar o sdriturE fie inainte, fie inapoi echivaleazd cu insumarea unuia numit mu[tiplu at unui numdr (de exemplu: daci o sdriturd se stabileste cb echivaleazd
cu 5, iar numdrul pe care se aflS acum copilul este 2, atunci, dupi o sSriturb
inainte, va fi pe 7). Poli demonstra tu insuli prima turi cilcdnd de-a [ungul
drumului de cirimizi galbene ;i sa-i pui pe copiii din clasd fie sd numere in cor,
fie sa faca cu rdndu[. Cu c6t sunt elevii mai buni, cu atdt te mi;ti mai repede.
Cere-[e elevilor sa pa;easci ;i ei de-a lungul drumului si variazi dificultatea,
adaug6nd multipli diferili pentru sirituri gi schimbdnd numaruI de la care incepe jocul (de exemplu: 3 in toc de 1).

3

Vrdjitoruldin Oz, dir. Victor Fleming (Metro-Coldwyn-Mayer,

i939).
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TOATE N UM ERELE
SUNT CONCEPUTE EGAL

moment din [ec]ie. in timp ce copiii intra in clasa, ii salufi printr-un ,,bund
dimineata" politicos, le oferi o carte de joc ;i le spui sa o find secret. Dupi ce
s-au asezat toli copiii cu cartea in m6na, te arali canalele pe care [e-ai pregdtit
in fata clasei, ca in exemplu[ de mai jos:

NU

in acetagi fel cum cuvintele au ProPrieteti diferite, la fel se'intAmpla ;i cu numerele. Copiii trebuie sd se familiarizeze cu limbajut specific, tehnic, utilizat
pentru a descrie aceste numere. Ar trebui sa ii incurajam s6 foloseasc6 vocabularul matematic corect, asigur6ndu-ne astfel c5 punem in practicd ceea
ce predim. Mai inainte de toate, sd ne asigurdm ca rostim numerele corect.
Numdrul 10'l este o-sut5-unu, nu unu-zero-unu sau, chiar mai riu, unu-o-unu.
Numdru[ 3 047 este trei-mii-Patruzeci-9i-;apte, nu trei-zero-patru-taPte.
Rostind numerele in mod corect gi complet, ii ajutam pe copiii mai mici sd infeteagi importanla pozifiei. Valoarea fiecilrei cifre din sistemul nostru de numeratie zecimal depinde de pozilia sa sau loculsiu fa15 de un numdr dat. Fiecare
pozitie are o valoare de zece ori mai mare dec6t numiru[ sau pozitia din dreapta
(adici: o cifra in pozilia zecitor valoreazi de zece ori mai mult decdt aceea;i cifrd
in pozilia unitalitor). Este vital sd ;tie ci cifra 3 din grupa miilor valoreazi trei
mii, ;i nu doar trei. De asemenea, este imPoftant sA ne asigurim ca etevii ;tiu
si faci diferenla intre 1 4 ,i 41 , 63 1i 36, 72 si 27. lnversarea cifrelor si confuzia
asupra valorii poziiiei cifrelor sunt gregeli comune in matematica elementari din
clasa 1, dar se pot remedia usor dacd ne asigurdm cd punem accentul pe valoarea fiecdrei cifre din toate numerele pe care [e folosim.

inainte de a trece mai deparle [a altceva trebuie si vorbim despre valoarea
pozifiei. Cdnd un patru nu e un patru? CAnd este pozitionatin orice attd grupi
in afari de grupa unitSfilor. Cea mai proasti incercare dintotdeauna de a face
o glumS? Nicidecum, ce urmeazd e chiar mai rdu. Cu toate acestea,valoarea
pe care o are o pozilie nu este ceva de glumit - dacd o infeleg gre;it, copiii
vor avea o ;ansd micd spre deloc de a inqelege matematica. O modalitate de
rezotvare a acesteia, de a-i face pe copii si stapdneasci bine valoarea unei
pozifii, este de a-i ridica in picioare pentru un joc de Canalul pentru Valoarea
Poziliei prin Salturi. AceastS activitate se realizeazi cel mai bine daci ii oferi
fiecirui copil o carte de joc [a inceputuI orei sau, chiar mai bine de at6t, dacd
o lipe;ti de sezutul scaunului fiecarui copil pentru a fi utilizati intr-un anumit

*@

NUUAR
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in fala fiecarui canaI existd un carton format A4 gi fiecare are prins Pe o Parte
un as dintr-o culoare diferita. Fiecare as diferit reprezinti un canal diferit. Le
spui copiitor ci au [a dispozi]ie 20 de secunde si se pozitioneze in canalul corect in funcfie de culoarea cirlii pe care o are fiecare. Copiii se inghesuie sd se
aseze in canalul corect;i, dupa ce sunt toli acolo, ii ceri persoanei din spatele
fiecarui rdnd sd numere c6!i copii au in canalu[ [or, iar persoana din fatd scrie
acest numir pe o tabtifa. Dupa ce au ficut acest lucru cu toate cele patru canale, [e scrii cifrele pe tabl6 pentru a forma un numdr din patru cifre. (Acest
joc se poate adapta pentru copiii mai mici, pun6ndu-i doar in doui sau trei
cana[e.) Le ceri copiilor s6 strige in cor numirul notat pe tabli. Apoi, etevii
rdsucesc bucata de carton din fala r6ndului ce are o carte atasati pe ea. Pe
spatele cartonului, va apdrea abrevierea relevantd pentru [ocul pe care il are
fiecare valoare a pozitiei: ,,M" pentru mii, ,,S" Pentru sute, ,,2" pentru zeci 9i
,,U" pentru unitSfi. Acum [e spui copiilor sd-;i puna cartea de joc in buzunar
si s5 se pregdteascd pentru o cerintd ce va necesita niste doze fantastice de
cooperare si de coordonare. Tu, profesorul, vei striga numerele, iar copiii vor
trebui si se aranjeze in canalete corespunzdtoare in asa fel inc6t si creeze cifrele care formeazd acest numdr.
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Din nou, copiii din faga fiecSrui r6nd scriu cifra pe Gbtila tor, astfelinc6t in fiecare exemplu s; se creeze numirul dorit. Acest joc este utor de adaPtat Pentru
a asigura mai mult5 distraclie sau mai multi grab6 schimb6nd numSrul canatelor pentru vatoarea pozitiei, adiug6nd un timP-limiti pentru fiecare numir,
oferindu-le numerele dorite pe care etevii si te extragi dintr-o pal5rie sau folosind o minge de tenis care si aibi rolul unui punct zecimal (mai multe despre zecimale putin mai taziu). Adaptarea pe care eu personal o prefer este de
a [e da nou5 numere din patru cifre pe care le tin Pe masd, cu fala in jos, im-

preuni cu un aparat foto sau un telefon cu cameri video. Copiii trebuie sd faci
o curs5 contracronometru pentru a crea toate cele noue numere, unul dupi
cetalatt, asigurdndu-se ci fac o pozd pentru fiecare numdr pe care i[ formeazS.
sunt cronometrali in timP ce indeplinesc cerinta. De indata ce au terminat, pun
cele noui poze intr-un cotaj pStrat de imagini impreuni cu timPul pe care [-au
obfinut pentru fiecare. PSstrez acest montaj agifat de tabti 9i, din c6nd in c6nd,
le ofer;ansa de a-gi depffi timpul. Copiii adori jocul acesta; chiar dacd reusesc
si scoati doar cu c6teva secunde mai pulin din timp, aceasta are drept rezultat un lipet de bucurie in cor al intregii clase ce-si sirbitoreste victoria, bucurie
comparabil5 cu inscrierea unui golc6;tigitorin Finala Cupei RomAniei.
Sunt c6teva lucruri de care trebuie sa fii con;tient:

.

Exista posibititatea ca etevii s5 se loveascS unii de ceilatfi. Acest lucru ii
poate face pe unii profesori sd i9i faca griji din pricina sanitafii ;i siguranfei
lor. Foloseste-te de rationamentul t;u profesionalin aceastd Privinte Pentru

Putin mai calma, desi [a fel de folositoare, este activitatea de valoare a pozi-

tiei care ii face pe copii sa-si creeze propriul abac de valoare a pozitiei. pentru
aceasta, recomand urmdtoarele ingrediente: ptastilind sau [ipici-gumi, spaghete uscate vopsite in cutori diferite sau paie de diferite culori si un pachet
de inele din cereale de ciocolata sau inete din jeleu.
latd cum functioneazi:

1
2

Da-te o bucati de spaghete sau un pai colorate diferit pentru fiecare loc
de pe abacul [or: trei bucafi pentru sute, zeci si unitifi sau patru bucati
pentru mii, sute, zeci si unitdti.

3

Cere-le copiitor si infiga spaghetele sau paiele in pozilie vertica[a in
ptastilina [a distanfe destul de egale unele fata de cetetalte.

4

Apoi, elevii trebuie si z96rie suprafata plastilinei pentru a forma
abrevierea pentru fiecare pozitie: ,,S" pentru sute, ,,2" pentru zeci si ,,U"

pentru unititi.

5
6

a c6ntdri potengialele riscuri.

.

.

Pune-i pe copii si-si creeze o bazi strivind un btoc dreptunghic din
ptastitina de banca [or.

imparte cerealele/dulciuri[e in culori diferite si cere-le copiitor
aleaga o culoare diferiti pentru fiecare pozilie a valorii.

si-;i

Apoi, ei trec numiruI corect de cereale/dulciuri prin fiecare bucati de
spaghete/pai pentru a crea o reprezentare vizualS a numarului pe care
doresc sa-[ reprezinte. De
exemplu: 425.

Pentru o clasi de 30 de elevi, incearci numere din patru cifre precum 8 967
(8 + 9 + 6 + 7 =30), dacd vrei ca-toti copiii si fie impticafi. Alternativ,
incepi cu c6teva exemple tn care toati lumea este implicati, apoi include
numere alese in mod deliberat pentru a te asigura cd unii copii sunt lasali
pe dinafara. Sun6 cam nemilos, darii face pe copii si se miste mai repede.

7

Asigura-te ca stabiletti reguta ca elevilor si nu [e fie permis sa stea in fala
unui canal dec6t o singurS dati. Acest lucru ajutd [a evitarea mi;carii/
gandirii copiilor potrivnici de a-gi menline loculin fata canatului miilor pe
toati durata activitetii.

Usor: O multime de intrebari
isi primesc rispunsut, niciun
manuaI prin preajma.

Copiii pot merge acum
prin clasa, not6ndu-gi
valorile ilustrate pe
abacete colegilor [or.

