NA 388 043 Mutasd az ujjaddal számok
Célok
A Számos ujjkártya- csomag bemutatja, és megszilárdítja a számtani tudást a tanulási tevékenységeken
keresztül ,a következı célokkal:
mennyiségek fogalmának tudatos használata
mennyiségek összehasonlítása
mennyiségek megszámolása
a számok fokozatos felismerése 1 tıi óig
Ajánlott életkor: 3 éves kortól ajánlott.
A doboz tartalma:
a tanár kalauza tartalmaz egy értékelı lapot
5 db üres zöld kártya a részek szétválasztásához
72 db kártya, ami 6 részre van osztva, részenként 12 db önjavító kártyát tartalmazva
Használati utasítás
Minden rész magában foglal egy tanulási fogalmat és egy kérdést (ezt akár a tanár is megadhatja, ha
szükséges). A könnyebb felismerés érdekében a hat részre osztott kártyák hat különbözı színnel vannak
becsíkozva.
kék rész-sok: „Hol van a sok..?"
zöld rész-kevés: "Hol van a kevés?"
rózsaszín rész - annyi amennyi: "Hol van annyi?"(l-4ig számonként 3 kártya van)
piros rész- ujjak a kézen: "Hányat kell hogy mutasson mutat?"(l,2,5 höz két db kártya van, 3,4hez
három db kártya van)
narancssárga rész - pöttyök a kockán: „ Hány pöttynek kell lennie a kockán?"(két kártya van
minden számhoz ltıl óig)
sárga rész - leírt számok: „Hány?"( két kártya van minden számhoz ltıl óig)
A játék menete
A játék kezdetén a különbözı részeket megtekintjük sorrendben (késıbb összekeverve). Utána a tanár a
kiválasztott részhez felteszi a hozzá illı kérdést. Minden kártya három választ ad meg, és mindegyik mellett
van egy ujjlenyomat. A gyereknek annál az ujjlenyomatnál, amit ı helyesnek gondol, kell megfognia a
kártyát, hogy az a hüvelyk és a mutatóujj között legyen. Ezután, anélkül, hogy elengedné, meg kell
fordítania:
ha az ujja megérinti a cica farkát, akkor a válasz helyes
ha az ujja nem érinti meg a cica farkát, a válasz nem helyes Minden helyes válasz után a gyerek
elhelyezheti a kártyát az elıtte lévı „helyes válasz" kupacban. Minden rossz válasz után az elıtte levı
másik, „próbáld újra" kupacba kerülnek a kártyák.
A játék végén készítsünk másolatokat a fekete- fehér értékel lapról a 12 cicáról, és osszuk ki ıket a
gyerekeknek. Kérjük meg ıket, hogy azokat az egereket, amik a „helyes válasz" kupacukban voltak,
színezzék ki (csak a válaszlapon). Ez a színezı feladat segít a gyerekeknek vizualizálni a jó válaszok számát
és felismerni a rosszakat. A tanár így ellenırizheti a gyerekek fejlıdését az egész iskolaéven keresztül. A
kártyákat a gyerekek használhatják egyedül, párokban vagy egymás ellen.
Csapatokban is használhatják. Minden gyereknek van egy kártyája és a lapokat kézbıl kézbe adják, vagy
kiosztják véletlenszerően.
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