TASQUES PER FER A CASA
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Tasca

Et proposem que
peces de Lego o
encaixables per
números que van
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utilitzis les
altres materials
treballar els
de l’1 fins a 99.

Què necessito
★
★
★
★
★
★

Gots de cartró o de plàstic
Boletes de paper o taps de suro
Peces de Lego o altre material encaixable
Fulls de paper
Llapis i goma
Cigrons, mongetes

Com ho puc fer
1

Agafa 10 peces igual de material encaixable
★ Amb les 10 peces fes una figura i dibuixa-la en un
paper.
★ Intenta fer-ne 2 més, però que siguin ben diferents,
i després dibuixa-les. També pots posar nom a les
teves figures.
★ Totes les figures que has fet tenen la mateixa
alçada?

2

Suma de números de l’1 al 10
★ Quines parelles pots fer que sumin 10? Escriu-les.
★ Has utilitzat tots els números?
★ Representa aquestes sumes amb les peces de Lego o les
peces encaixables. Te’n donem un exemple
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★ Ara fes parelles per aconseguir el número 12. Escriules.
★ Has utilitzat tots els números?
★ Representa aquestes sumes amb les peces de Lego o
peces encaixables.
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Números de 2 xifres
★ Agafa un got que no es trenqui i posa-hi 10 objectes petits
(taps de plàstic, boletes de paper, cigrons, mongetes...).
Ara ja tens el número 10, una desena
★ Com ho faries per tenir el número 11?
Aquí ho tens!

1 desena i 1 unitat

★

I el 13, 15,18 i 19?
• Primer representa els números utilitzant els taps i el got.
• Després escriu el número en un paper.

★ Agafa 2 gots i fica-hi els taps que calguin per tenir 2 desenes. Escriu
el número en un paper.
• Fes el mateix amb el 24, 27...
• Repeteix la mateixa operació amb els números més grans que escullis.

Comprovo si

Com ho puc compartir

★ He trobat totes les maneres
possibles de fer parelles de
números que facin 10?
★ He escrit les parelles (sumes) de
números que fan 10?
★ He fet figures diferents amb les
10 peces encaixables? Quins noms
els hi he posat?
★ He sabut representar els números
13, 15...?
★ He demanat ajuda quan he tingut un
dubte?
★ He sabut representar números més
grans de 20?
★ He demanat ajuda quan he tingut un
dubte?

Pots fer fotos de totes les
parelles de números de l’1 al 9
que facin 10.

Puc consultar
Fem Matemàgia amb el cuc!!! |
Aplicació de Recursos al
Currículum
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Extret de la proposta de SEP matemàtiques del CESIRE

