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PLĂCINTĂ PENTRU SORTAT

Include:
• 3 piese de sortare a plăcintei
• 60 numărători de fructe
• 3 carduri pentru activități cu față dublă
• 2 clești Jumbo
Super plăcinta pentru sortat este o modalitate delicioasă de a oferi experienţe
directe cu concepte matematice inițiale, cum ar fi sortarea, numărarea, sensul, modelarea
şi inițierea în folosirea operațiunilor de adunare şi scădere. Plăcinta are o tava de sortare
detaşabilă, care permite copiilor să sorteze și să numere în mai multe moduri. Cleștii sunt
incluși pentru a da copiilor posibilitatea de a-și dezvolta capacitățile motrii în timp ce
sunt prinși în exersarea inițială a matematicii. Cu siguranță, copiii vor sorta, număra și
vor servi plăcintă distractivă cu fructe.
Oferiți copiilor o mulțime de ”timp liber de a explora” pentru a se juca cu plăcinta,
numărătorile distractive cu fructe și cleștii pentru a se familiariza cu aceste.
Sortare cu cardurile pentru activitate
Plasați unul dintre cardurile pentru ativtități de sortare în partea de jos a plăcintei și
închideți tavă de introducere pentru sortare peste card. Asigurați-vă că acesta este aliniat
cu tava de introducere. Puneți copiii să se uite în secțiunile plăcintei și să sorteze
numărătorile de fructe în secțiunile corecte.
Potrivește-mă
Luați un fruct de pe plăcintă. Rugați copiii să găsească un fruct care este o potrivire
exactă pentru fructul care a fost selectat. Aliniați fructele unele lângă altele pentru a vă
asigura că s-a găsit o pereche. Repetați această activitate cu diferite fructe.
Activitate distractivă de selectare a fructelor
Spuneți numele unui fruct (pentru un plus de dificultate, adăugați o culoare) și rugați
copilul să aleagă acel model de fruct din plăcintă, utilizând cleștii. Continuați această
activitate pentru a exersa capacitatea motorie și, de asemenea, recunoașterea culorilor.
Modele fructe
Faceți un model cu numărătorile de fructe și rugați copiii să repete modelul. Comparați
modelele. Puneți copiii pe rând să creeze un model pe care restul copiilor să îl reproducă.
Ce urmează?

Faceți un model cu numărătorile de fructe și spuneți cu voce tare modelul. Rugați copiii
să spună ce urmează mai departe în model. Plasați următoarea piesă fruct la capătul
modelului, numiți modelul și întrebați din nou: ”Ce urmează?”
Unul dintre aceste lucruri nu este la fel ca altele
Plasați toate numărătorile de fructe în plăcintă. Alegeți trei fructe care sunt asemănătoare
într-un anumit mod, cum ar fi de aceeași culoare, formă sau orice alt tip de fruct. Apoi
găsiți o piesă fruct care este diferită. Puneți patru fructe într-un șir și puneți copiii să
găsească piesa diferită și să vă spună de ce este diferită.
Numărați culorile
Plasați toate numărătorile de fructe în plăcintă, fără tava de sortare. Spuneți un număr, de
exemplu ”cinci” și spuneți și o culoare, ca ”roșu”. Rugați un copil să găsească cinci fructe
roșii, selectați-le din plăcintă și numărați-le. Repetați această activitate utilizând numere
și culori diferite.
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