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La $coala celor gapte pitici copiii de 3-4 ani
invald sd numere pdnd la 5. Programul de edu-
calie gi instruire la gradinifa nu prevede invdfarea
numdrdrii pAna la 5 9i nici cunoagterea cifrelor de
cdtre copiii de 3-4 ani. Se considerd cd este de
ajuns ca miculul sd gtie sd numere pana la 3. La
aceastd vdrstd este important ca el sd gtie sd
deosebeascd noliunile unul qi mai mulfi, sd com-
pare intre ele mul[imile (ce avem mai mulli: iepu-
ragi sau morcovi?), obiectele dupa mdrime (mai
mare - mai mic, mai lung - mai scurt, maiinalt -
mai scund). Tocmai aceste lucruri sunt necesare,
nu numdrarea incongtientd ,,unu, doi, trei, patru,
cinci". Cum demonstreazd practica, anume copiii
care gi-au insusit bine programul din gradinifa
invald ygor sa numere pAnd la 5 gi memoreazd
cifrele. ln acest caz, nu este bine sd frAndm dez-
voltarea copilului nostru: dacd el vrea sd numere,
trebuie sd-l ajutam sd facd bine acest lucru.

Activitafile din aceastd carte presupun un anu-
mit nivel de dezvoltare intelectuald a copilului,
Vd recomanddm sd folosili mai intAi cartea
Numdrarea. Mdrimea. Forma. Pentru copiii de la
3la 4 ani, din setul de cdr{i al $colii celor gapte
pitici, din care copilul va insusi noliunile matema-
tice elementare despre:

Cantitate {nurn5rare}
Alcdtuirea grupurilor de obiecte din aceeagi

categorie, conform modelului dat. De exemplu:
,,Dd-mi atAtea befigoare de calcul cAte monede
sunt pe masd".

Deosebirea notiunilor unul * multei enumerarea
obiectelor care sunt cAte unul gi care sunt mai
multe (in camerd, pe desen).

Diferentierea egalitdfilor gi inegalitalilor dupd
numdrul de obiecte continute in multimi.

inlelegerea si folosirea in vorbire a noliunilor:
egal (la fel), mai mult, mai pu{in (dupd cantitate)
gi sensul intrebdrii CAt?/CAte?
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fu. Cum sd folosili
ffi aceaste carte

fu!*r"*nre
Compararea obiectelor dupd lungime, ldfime,

indlfime, grosime, folosind in vorbire cuvintele: mai
lung - mai scurt, mai lat - mai fngust, maiinalt -
mai scund, mai sublire - mai gros.

Compararea obiectelor prin aldturare,

Fr:rrr*S
Deosebirea gi numirea figurilor geometrice:

cercul, pdtratul, triunghiul; recunoagterea obiec-
telor rotunde, pdtrate s,i triunghiulare.

Plansa de carton

lnainte de a incepe activitatea, tdiali planga de
carton dupd liniile punctate. Exercifiile la toate
desenele se vor efectua aproximativ la fel, Sd
analizdm aceastd schemd dupa exemplul pri-
mului desen, in care este reprezenlall. o gira-
f5. intreba[i copilul: ,,Ce este desenat aici? CAte
girafe sunt in imagine? CAte baloane? Care sunt
mai multe: girafe sau baloane?" Cerefi-i sd pund
pe desen (apoi sa lipeascd in patra{elele cu con-
tur) atAtea pdtrd{ele rogii cAte girafe sunt dese-

nate. Spuneli-i ca in acest desen este cAte un
singur obiect din fiecare gi ca in imagine este
scrisd cifra 1. Copilul trebuie sd coloreze gi sd
memoreze aceastd cifrd. Atunci cAnd numdrul 1

apare din nou, decupdm de pe plangd cifra 1 gi

o lipim pe locul indicat in desen.
ln incheiere, copilul va trebui sd numere obiec-

tele gi sd Iipeascd cifra reprezentAnd numdrul lor
in locul indicat, atAt in pagina a doua a plangei,
cAt gi pe ultima pagind a cd(ii,

Vd dorim mult succes!






