
jocuri si exercitii



Piesele newmero

Primele jocuri si jucarii, precum si matematica timpurie reprezinta un factor 
deosebit de important pentru capacitatea  viitoare a copiilor de a invata.

Designul inovator si premiat al pieselor s-a dovedit a fi foarte eficient si 
distractiv atat pentru copiii prescolari cat si pentru elevii care au nevoie de “o 
mica recapitulare”.

Aceasta este o modalitate distractiva si diferita de intelegere a matematicii prin 
simturi, prin construirea si descompunerea numerelor.

Piesele pot fi folosite in mai multe jocuri si exercitii diferite, printre care:

- identificarea si construirea numerelor;
- numararea si sortarea;
- adaugarea numerelor pentru a-l compune pe 10 (“Prietenii 10”);
- efectuarea adunarilor si scaderilor.

Gasiti mai multe jocuri accesand site-ul www.newmero.dk in meniul de navigare 
"Jocuri matematice" sau puteti descarca manualul nostru cu mai multe exercitii 
in partea de jos a paginii 
www.newmero.dk/kids. urmarind canalul nostru Youtube : Newmero Romania 
sau www.facebook.com/newmeroromania

http://www.newmero.dk/kids
http://www.facebook.com/newmeroromania


UNITATI
Piese galbene, doua seturi. Numbere: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.

ZECI
Piese verzi, doua seturi. Numbere: 10, 20, 30, 40, 50, 60,
70, 80, 90.

SUTE
Piese albastre, doua seturi. Numbere: 100, 200, 300, 400,
500, 600,700, 800, 900.

MII
Piese portocali, un set. Numbere: 1000, 2000, 3000.

SACULET
Un saculet din bumbac practic, pentru depozitarea pieselor.

BROSURA

Aceasta brosura cu exemple de exercitii si jocuri din care va puteti
inspira.

PIESA

A.

B.

C.

D.

E.

F.

G.

Laterala tip puzzle 

Eemente numerice

Simbol numar gravat

Muchie inferioara

Element de conectare pentru stivuire

Laterala tip puzzle

Spatele piesei

Continutul cutiei

A

B

C
E

F

G
D



Compararea a doua piese de 
aceeasi culoare prin
suprapunere.

SUPRAPUNERE IMBINARE

OPOZITIE

STIVUIRE

Doua piese de aceeasi culoare care 
insumate formeaza 10,100 sau 1000 si 
care se imbina perfect

Compararea a doua piese 
spate in spate

CAP LA CAP

Elemente numerice alaturate

Formarea de numere mari prin 
stivuire/asezarea in straturi

Imbinare perfecta

Imbinare 
imperfecta 
(coliziune)

gol

10 elemente 
numerice

Imbinare 
imperfecta (gol)



Pentru acest exercitiu, alegeti toate piesele galbene si asezati-le pe masa sau in 
saculetul de bumbac. 

Apoi spuneti copilului ca piesele sunt pestisori si masa / sacul este un iaz. Cereti 
copilului sa aleaga orice peste din iaz si apoi intrebati-l ce numar este scris pe peste
(piesa).

Retineti ca pentru acest exercitiu nu folosim elementele numerice, ci doar simbolul 
cifrei.

Sa presupunem ca va alege o piesa cu numarul 4 scris pe ea. Intreaba-l pe copil 
"Cine este acesta?" (Care este numele simbolului numeric pe piesa?). 

Acest exercitiu il va ajuta pe copil sa asocieze sunetul / cuvantul "patru" cu simbolul 
"4". 

Exercitiul trebuie repetat de multe ori pentru a se asigura ca cel mic a trecut prin 
toate numerele de mai multe ori. 

In timp, copilul va recunoaste toate simbolurile pentru numerele si le va asocia cu 
sunetul/denumirea corecta a numerelor. 

Puteti dezvolta mai mult exercitiul prin adaugarea pieselor verzi.

Distractie placuta!

Aceste exercitiu va ajuta copilul sa asocieze corect simbolul numarului cu 
sunetul/ denumirea lui

3-5 ani 1+ copii 5 -10 min

Cine este acesta?



Pentru acest exercitiu, alegeti toate piesele galbene. Este un exercitiu foarte 

simplu si scopul este exersarea inversa a exercitiului "Cine este acesta?". 

Plasati toate piesele galbene cu fata in sus pe masa si amestecati-le in jur. Piesele 
sunt acum pesti intr-un iaz. Simbolurile numerice trebuie sa fie vizibile. 

Apoi, cereti copilului sa gaseasca  pestele numarul "trei", de exemplu. in acest caz 
copilul trebuie sa se uite la piese si sa identifice piesa cu numarul 3.

Exercitiul trebuie repetat de multe ori pentru a se asigura ca copilul a trecut prin 
toate numerele de mai multe ori. in timp, copilul va recunoaste toate sunetele / 
numele pentru numere si le va potrivi cu simbolurile corecte pentru numere. 

Puteti dezvolta mai mult exercitiul prin adaugarea pieselor verzi. 

Distractie placuta!

Aceste exercitiu va ajuta copilul sa asocieze corect sunetul/ denumirea 
numarului cu simbolul lui

3-6 ani 1+ copii 5 -10 min

Gasim pestisorul



Pentru acest exercitiu, ulitizati toate piesele galbene. 

Asezati toate piesele galbene cu fata in jos (cu partea din spate in sus) pe masa si 
amestecati-le. Piesele sunt acum pesti intr-un iaz. 

Cereti-i copilului sa gaseasca sau sa indice pestisorul/ piesa numarul "6", de 
exemplu. Observati ca singura modalitate prin care copilul va reusi sa gaseasca 
pestele numarul "6" este de a numara elementele numerice de pe piesa. Copilul nu 
poate vedea simbolul "6". In acest fel, copilul exerseaza numararea elementelor 
numerice si obtine o senzatie tactila a valorii / marimii a unui numar.

Exercitiul trebuie repetat de multe ori pentru a va asigura ca cel mic a trecut prin 
toate numerele de mai multe ori. Cu timpul, copilul va recunoaste toate sunetele / 
numele numerelor si le va potrivi cu valoarea corecta (numarul de elemente 
numerice). Impreuna cu exercitiile "Cine este asta?" si "Gaseste pestisorul", acest 
exercitiu ajuta la asocierea simbolului numerelor, cu sunetele /denumirile si valoarea 
numerelor. 

Distractie placuta!

Aceste exercitiu va ajuta copilul sa asocieze corect sunetul/ denumirea 
numarului cu valoarea lui

3-5 ani 1+ copii 5 -10 min

Numaram elementele numerice



Piesa 6 este mai mare 
decat piesa 2

Puneti toate piesele galbene in saculet sau pe o masa, cu simbolurile numerelor 
orientate in jos. Fiecare alege o piesa, o arata celuilalt si spune cu voce tare numarul. 

intrebati-l pe copilul dvs. cine are numarul cel mai mare. 
Jucatorul care are numarul cel mai mare castiga piesele. Cand nu mai sunt piese in 
saculet sau pe masa, jocul se incheie. Cel care a reusit sa adune cele mai multe piese 
castiga jocul. 

in cazul in care copilul nu este sigur care numar este mai mare, poate pune piesele 
una deasupra celeilalte. Suprapunandu-le prin butonul conector, le poate compara 
vizual elementele numerice. Piesa cu cele mai multe elemente numerice este numarul 
mai mare.

Imaginea de mai jos ne arata acest lucru pentru piesa 5 si piesa 8. in acest caz am 
evidentiat diferenta dintre ele, folosind elementele numerice.

Acest exercitiu trebuie repetat de mai multe ori, pentru a va asigura ca ati verificat de 
multe ori toate perechile de numere. Cu timpul, copilul va invata sa recunoasca care 
dintre cele doua numere este cel mai mare.

Cand copilul a acumulat experienta, il puteti intreba cu cat este mai mare un numar 
fata de celalalt.
vezi exercitiul “Cat de mare”

Distractie placuta!

Acest exercitiu ajuta copiii sa inteleaga diferenta valorica dintre un numar
mai mic si altul mai mare

3-6 ani 1+ copil 5 -10 min

Care este mai mare?

Mai mare cu 4 elemente numerice



Piesa 8 este mai mare 
cu 3 decat piesa 5 is 3

Se recomanda exersarea in prealabil a jocului “ Care este mai mare” 

Asezati toate piesele galbene in saculet sau pe masa, cu simbolurile numerelor
orientate in jos. Ideal este ca la inceput sa aveti 2 participanti. 

Fiecare va alege o piesa, o va arata tuturor si va spune numarul cu voce tare. 

Dupa ce veti stabili care este numarul mai mare ( vezi exercitiul “Care este mai
mare”, intrebati cu cat este mai mare un numar fata de celalalt.

in cazul in care copilul nu este sigur care numar este mai mare, poate pune piesele 
una deasupra celeilalte. Suprapunandu-le prin butonul conector, le poate compara 
vizual elementele numerice. Diferenta poate fi identificata imediat, vom numara
elementele numerice “libere” si vom afla “Care este diferenta”.

Imaginea de mai jos ne arata cu cat este mai mare 8 decat 5. Am evidentiat ca 
diferenta este de 3 elemente numerice, deci 8 este mai mare decat 5 cu 3.

Acest exercitiu trebuie repetat de mai multe ori, pentru a va asigura ca ati verificat 
de multe ori toate perechile de numere. Cu timpul, copilul va invata sa recunoasca 
care este diferenta dintre numere.

Distractie placuta! 

Acest exercitiu ajuta copiii sa inteleaga diferenta valorica exacta 
intre doua numere

4-6 ani 1+ copil 5 -10 min

Cu cat mai mare?



Bingo este un joc popular pentru toate varstele. 

Utilizati toate caramizi galbene si "piesa verde 10" si asezati-le pe masa cu numerele in 
sus. 

Printati fisele de bingo de la sfarsitul acestui manual si distribuiti cate o fisa de bingo 
diferita fiecarui copil. Master Bingo (tu) decide un numar intre 1-10 si spune 
numarul cu voce tare. 

Copiii ar trebui sa asculte si sa se uite fiecare pe fisa lui de bingo pentru a vedea daca 
numarul strigat corespunde cu una dintre piesele desenate pe fisa de bingo. 

De exemplu, Maestrul Bingo striga numarul "cinci". Copilul ar trebui sa vada daca exista 
o piesa cu un simbol 5 pe fisa lui, sa caute piesa galbena 5 pe masa si sa o puna 
fisa.

Daca copilul nu este sigur ca aceea este piesa potrivita, indicati-i sa numere elementele 
numerice.

Copilul care reuseste sa completeze toata fisa cu piesele corecte 

va castiga si va striga tare BINGO!

Distractie placuta! 

4-6 ani 2+ copii 5 -10 min

Copii vor invata sa “decodeze” numele unui numar - de ex. La auzul
cuvantului "cinci", sa asocieze denumirea cu simbolul "5". Copiii trebui sa

descopere ce numar (simbol) corespunde sunetului / numelui

5 -10 min

Bingo

“Unu”, “Doi” … “Patru” “Unu”, “Doi” … “Cinci”, “Sase” “Unu”, “Doi” … “Cinci”



Intelegerea tiparelor ajuta la dezvoltarea abilitatilor mentale si poate oferi baza 

pentru intelegerea algebrei.

Copiii trebuie sa descopere singur ceculoare urmeazai ntr-o succesiune de culori. 
Piesele vor fi folosite pentru reprezentarea culorilor.

Suplimentar, copiii pot descoperi sabloane mai avansate, combinatii de culori si
numere.

Puteti printa urmatoarele doua pagini si cereti copilului dvs. sa gaseasca urmatoarele
piese lipsa. De asemenea, puteti aseza piesele pe masa asa cum este prezentat in 
paginile urmatoare, iar copilul ar trebui sa continue modelul.

Distractie placuta!

Invatati copilul sa recunoasca sabloane/ tipare dintr-o secventa

4-7 ani 1+copii 5 -10 min

Sabloane



Sabloane usoare
(folositi doar culori)



Sabloane mai dificile
(folositi culori si numere)



Scara Munte Vale

Alegeti un intreg set de piese de aceeasi culoare, de exemplu piesele galbene (unitatile)

Lasa copilul sa aleaga trei caramizi diferite si sa puna celelalte caramizi deoparte.

Sa spunem ca a ales caramizile cu numerele 3, 5 si 8. Cereti copilului sa aranjeze 

(ordoneze) numerele, astfel incat cel mai mic numar sa fie in partea stanga, numarul mediu 

in mijloc si cel mai mare numar la dreapta.

Daca copilul nu intelege inca modul in care se sorteaza corect numerele, dupa valoarea 

lor,incercati sa il indrumati. In acest fel copilul invata ca 3 este mai mic decat  5 si 5 este 

mai mic decat 8.

Piesele in sine pot, de asemenea, ghida copilul spre a vedea daca numerele sunt sortate 

corect. Copilul poate pur si simplu stivui piesele (de la stanga la dreapta). Daca elementele 

numerice indica o "scara", piesele sunt sortate corect (crescator sau descrescator). Daca 

elementele numerice indica un "munte" sau o "vale“sortarea este incorecta. Acest lucru 

este aratat mai jos, unde am evidentiat “ultimul” element numeric.

Exemple:

3 - 5 - 8:Scara
3 - 8 - 5: Munte
5 - 3 - 8: Vale
5 - 8 - 3: Munte
8 - 3 - 5: Vale
8 - 5 - 3: Scara

Cu timpul , puteti copilul sa aleaga mai mult de trei numere sau sa introduca alte 
piese colorate.

Distractie placuta!

Acest exercitiu va ajuta copilul sa inteleaga ca numerele pot fi sortate in 
ordine crescatoare sau descrescatoare.

5-7 ani 1+ copii 5 -10 min

Sortam numerele



Scara Munte Vale

Folositi un set de piese galbene (unitatile) si asezati-le pe masa....

Alegeti un numar mic si un numar mare, plasati-le unul langa celalalt pe masa, cu un 
spatiu intre ele. 

Cereti copilului sa gaseasca un numar, intre aceste doua numere- intermediar.
De exemplu, sa spunem ca alegeti o piesa 2 si o piesa 8. Exista mai multe optiuni 
corecte pentru copil: piesa 3, 4, 5, 6 sau 7.

Sa spunem ca cel mic alege piesa 4 si o plaseaza intre piesa 2 si piesa de 8.

Puteti folosi exercitiu "Sortarea numerelor", pentru a verifica de fiecare data daca
sortarea este corecta. Stivuiti doar caramizile 2, 4 si 8 si vedeti daca exista o “scara".

Daca elementele numerice arata ca o "scara", piesele sunt sortate corect (crescator
sau descrescator). 

Daca elementele numerice arata ca un "munte" sau o "vale" piesele nu sunt sortate
corect. Acest lucru este aratat mai jos, unde am evidentiat “elementele numerice de 
sus" in rosu.
Exemple 

3 - 5 - 8: Scara
3 - 8 - 5: Munte
5 - 3 - 8: Vale
5 - 8 - 3: Munte
8 - 3 - 5: Vale
8 - 5 - 3: Scara

Puteti continua exercitiul solicitand un alt numar. De exemplu, intre 4 si 8. Astfel 
puteti continua pana cand toate numerele vor fi plasate in ordine.

Distractie placuta!

Acest exercitiu va ajuta copilul sa inteleaga valoarea numerelor si sortarea 
corecta

4-7 ani 1+ copii 5 -10 min

Numarul intermediar



Alegeti piesele care corespund valorii numerice a monedelor si bancnotelor din tara 
dvs. (RON/EURO) De asemenea, alegeti cateva din jucariile copiilor dvs. si sunteti 
gata sa plecati la cumparaturi 

Jocul este simplu. Unul dintre dvs. va fi proprietarul magazinului care vinde 
jucariile, iar celalalt va fi clientul care se preface ca va cumpara jucariile. 
Recomandam ca adultul sa joace primul rolul proprietarului magazinului.

De exemplu, sa presupunem ca aveti un ursulet de plus pe care il aveti la vanzare 
in magazinul dvs.Decideti un pret de vanzare, dar va recomandam sa alegeti un 
pret care poate fi alcatuit prin adunarea pieselor selectate..

Sa presupunem ca ursuletul de plus costa 28 de RON. Copilul dvs. va trebui sa 
aleaga piesele care corespund pretului stabilit. Deci, pentru a se potrivi cu pretul, 
copilul selecteaza  piesa1, piesa 2, piesa 5 si piesa 20 . Sau doua piese 10 in loc de 
piesa 20.

Pe masura ce exersati acest joc de multe ori, puteti alege si sumele in care banii 
trebuie returnati. De exemplu, sa spunem ca cel mic dvs. doreste sa cumpere o 
bicicleta, iar pretul este de 180 RON, dar are doar piesa 200. Din fericire ai 20 RON 
in casa de marcat, asa ca vinzi bicicleta si ii oferi restul de 20 RON.

Pentru a duce un plus de distractie jocului, puteti incerca sa negociati preturile de 
vanzare sau cumparare.

Jocul se termina dupa ce magazinul se goleste, toata “marfa” se cumpara

Distractie placuta!

Acest exercitiu va ajuta copilul sa adune si sa scada numerele ca si cum ar fi 
la cumparaturi.

4-8 ani 1+ copii 5 -15 min

La casa de marcat



gol

Potrivire perfecta

Asezati toate piesele galbene pe masa cu numerele in sus. 
Spuneti-i copilului ca toate piesele au un “prieten special”. 
Cand acesti doi (prieteni) se gasesc unul pe altul formeaza 
impreuna 10. Luati doua piese, care insumeaza 10 si ii dati 
un exemplu: “Acesta este 2 si prietenul lui special este 8”. 
Mai intai observam ca prin plasarea caramizilor alaturate 
(juxtapunere/ alaturare) lateralele tip puzzle se potrivesc
perfect.

Designul pieselor este special conceput astfel incat copilul
va fi ghidat spre raspuns, lateralele tip puzzle avand
functie de autocorectare.
Piesele care nu sunt “Prieteni Speciali” nu se vor potrivi, se 
vor observa goluri intre laterale sau pur si simplu nu se vor
imbina.

Acest joc il va ajuta pe copilul dvs. sa recunoasca perechi de numere de o singura 
cifra, care impreuna adunate fac 10. Aceasta intelegere este importanta atat pentru 
adunari, cat si pentru scaderi formate din numerele zecimale, ce vor fi invatate mai 
tarziu.

4-8 ani 1+ copil 10 -20 min

Prietenii ” Zece”

Apoi ii aratati prin asezarea lor spate in spate (opozitie), 
elementele numerice indica un spatiu gol. Aceasta inseamna ca 2 
nu este “prieten special” pentru 5, pentru ca este prea mica. 
Copilul in acest caz ar trebui sa caute o piesa cu o valoare mai 
mare. in mod similar, daca copilul ar fi ales piesa 8, si ar fi pus 
piesele spate-n spate, observa o suprapunere prin care si-ar fi dat 
seama ca piesa 8 nu este “prietenul lui 10” pentru 5, pentru ca 
are o valoare prea mare.

Acum, ca i-am explicat acest lucru, luati orice piesa si i-o dati 
copilului intrebandu-l daca ii poate gasi prietenul special. Copilul
va alege o piesa si va incerca sa numere elementele numerice, va 
incerca sa vada daca se potrivesc marginile laterale, sa le puna 
spate-n spate sau sa le verifice partea de sus. Elementele
numerice il vor indruma pe copil sa vada daca numarul corect ar
trebui sa fie mai mare sau mai mic.
Exercitiul se termina cand s-au epuizat toate piesele.
Acest exercitiu poate fi efectuat si cu piesele verzi!

Distractie placuta! 



Pentru aceste exercitiu este nevoie de toate piesele galbene si cateva piese
verzi. Se imprastie piesele cu simbolurile in sus. 

Se exerseaza construirea numerelor formate din 2 cifre, “casute” cu etaje ;) 
Pentru inceput se recomanda utilizarea doar a pieselor verzi 10 si 20. 
Ulterior se includ in joc si celelalte piese verzi. 

De exemplu puteti cere copilului sa construiasca “casuta 24”. 
Incurajati-l sa identifice piesa verde 20 si piesa verde 4. 
Construiti casuta suprapunand piesele. 
Designul piesei este creat astfel incat copilul sa deduca ca va trebui sa
foloseasca
“butoanele de conectare”.

In timpul acestui exercitiu, copilul va “decoda” faptul ca valoarea lui 24 este
de fapt 20 si 4,va indentifica piesele corecte. Notiunea abstracta a 
numarului 24, scris pe hartie va deveni o natiune practica pe care orice copil
o va intelege.

Exersati tot mai mult, folosind tot mai multe piese verzi (ZECI)

Copilul va intelege exact care este structura unui numar format din 2 cifre.
Distractie placuta!

Aceste exercitiu incurajeaza formarea si intelegerea numerelor formate din 
mai multe cifre. Copilul va invata in mod practic sa compuna si sa

decompuna un numar cu 2 cifre.

4-7 ani 1+ copil 5 -10 min

Construim casute

Casuta “49” 
Casuta “3562”



In acest exercitiu puteti folosi orice numar de piese colorate, dar asigurati-va ca aveti cel 

putin piese galbene (unitati) si piese verzi (zeci) . Se recomanda sa incepeti cu piese

galbene si unele dintre valorile inferioare ale pieselor verzi.

Plasati piesele cu fata in jos ("invers") pe masa, astfel incat copilul sa nu poata vedea 

simbolurile de pe piese. Amestecati piesele, astfel incat acestea sa nu fie sortate intr-o 

anumita ordine.

Copilul va exersa si numara acum elementele numerice de pe piese pentru a identifica 

anumite numere. De asemenea, copilul trebuie sa inceapa sa observe ca elementele

numerice au forme diferite in functie de culoarea pieselor. Forma elementelor numerice

difera la unitati, zeci, sute si mii. Legenda (tabelul de conversie) este ilustrata pe saculetul

negru de bumbac.

Puteti incepe prin a cere copilului sa construiasca casuta "47" - aici presupunem ca piesa

40 si piesa 7 sunt pe masa.

Din moment ce piesele sunt cu fata in jos, singura modalitate prin care copilul poate gasi 

numarul va fi prin numararea elementelor numerice. De asemenea, pentru a construi 

numarul corect, copilul trebuie sa inteleaga ca patru elemente numerice de pe o piesa

verde nu sunt aceleasi cu patru elemente numerice de pe o piesa galbena. Elementele au 

forme diferite, diferentierea va fi extrem de evidenta, pentru a usura sarcina copilului.

Deci, pentru a construi o casa “inversa” care sa fie egala cu 47, copilul trebuie sa gaseasca 

o piesa verde cu 4 elemente numerice ("4 zeci") si o piesa galbena cu 7 elemente numerice

("7"). Cand copilul a gasit numerele, le-a intors si le-a asezat unul peste celalalt,casuta va

indica numarul 47..

In timp puteti adauga mai multe piese (sute, mii)

Distractie placuta!

Acest exercitiu va ajuta copilul sa inteleaga diferenta dintre Unitati, Zeci si 
Sute pentru a construi diferite numere.

5-8 ani 1+ copii 5 -10 min

Construim casute ”Invers”



In functie de varsta copilului se va folosi un mix de piese de diferite culori.

Incepeti prin a cere copilului sa construiasca un animal din piesele jocului.

De exeplu, copilul poate incepe prin a construi un cal, alegand ce piese doreste.

Acesta activitate poate decurge astfel: copilul alege piesa 80 pentru corpul calului, 
apoi va alege piesele1, 2 si 5 plasandu-le pe post de picioare si gat. Capul poate fi 
format din piesa 10.

Acum intrebati copilul cat de greu este calul? Cat cantareste?

Copilul ar trebui sa inceapa prin a aduna piesele una cate una, la fel ca atunci cand 
numeram monede la cumparaturi. De exemplu, se pot aduna astfel: "1 plus 2 este 3 
... plus 5 este 8, ... plus 10 este 18, .. plus 80 este 98".

In timp, puteti verifica daca cel mic si-a insusit notiunea de "prietenii zece " 
("prietenii o suta" etc. vezi exercitiul “Prietenii 10"). Mai exact, daca un animal este 
construit folosind piesele: 8, 2, 4, 5, 6, 40, 60, 100 si 200, puteti incerca sa observati 
daca copilul adauga "prietenii" (vedeti exercitiul "Zece prieteni“).

De exemplu, adunand piesele 40 si 60, deoarece acestea insumeaza100. Piesele 8 si 
2, deoarece acestea insumeaza 10, etc. 

Incurajati copilul sa foloseasca si sa exerseze strategia "prietenilor“ !

Distractie placuta!

Prin acest  jos se exerseaza adunarea “moneda cu moneda" - la fel ca atunci 
cand numaram banii la cumparaturi

4-8 ani 1+ copii 5 -10 min

Construim animale



Pentru acest exercitiu vom alege perechi de piese “Prieteni Zece” si
“Prieteni O Suta”

De exemplu putem incepe prin a alege piesele pereche 2 si 8, 4 si 6, 
30 si 70, 50 si 50

Impreuna cu copilul construiti un animal folosind diferite perechi de " 
prieteni zece" si "prieteni o suta". incercati sa construiti un elefant sau 
un cal. Trebuie sa utilizati toate piesele.

Dupa ce animalul a fost construit, ati putea intreba care este 
“greutatea” elefantul? 

Copilul poate alege sa adune pe rand perechi de “prieteni zece sau
prieteni o suta” si in cele din urma calculeaza suma “prietenilor zece”
si “prietenilor o suta" folositi pentru a construi elefantul. in acest 
exemplu, greutatea elefantului ar fi de 220.

Acest exercitiu este benefic in stimularea copilul pentru a-si devolta
propria strategie de "grupare" in “prieteni zece si prieteni o suta", 
care vor fi utile in jocurile precum "Construirea unui animal de 
greutate X".

Distractie placuta!

Acest exercitiu este o varianta a exercitiului "Construim animale". in acest 
exercitiu construim animale cu “Prietenii Zece" pentru a exersa capacitatea 

de a recunoaste perechi de numere, care impreuna insumeaza 10.

5-8 ani 1+ copii 5 -10 min

Construim animale cu “Prietenii Zece”



In functie de varsta copilului, vom alege un mix de piese de culori diferite. Incepeti
prin a cere copilului sa construiasca un animal cu “greutatea” 188, de exemplu.

Copilul ar putea incepe sa construiasca un animal (de exemplu, un cal) prin alegerea 
diferitelor piese/ numere diferite. Scopul va fi construirea calului cu piese care sa 
insumeze fix 188.

Puteti observa urmatoarele: copilul alege piesa 80 pentru corpul calului, piesele 1, 2 
si 5 pe post de picioare si gat. Capul poate fi format din piesa 10. 

Atunci cand le va aduna, va observa ca suma lor va fi doar 98. Deci calul ar trebuie sa
fie mai mare sau copilul va trebuie sa schimbe unele dintre piesele deja alese!

Copilul ar putea sa aleaga o piesa 50 si sa o adauge corpului animalului. In plus, 
copilul putea sa aleaga o piesa 6 si sa o foloseasca pe post de coada a calului. Astfel
calul va insuma 154. Inca nu este suficient.

Pentru a construi un animal care “cantareste” 188, copilul trebuie sa aleaga piese
care sa fie egale cu restul de 34 si sa le adauge calului. Acestea ar putea fi adaugate
la picioarele calului, dar, desigur, copilul poate alege orice varianta, indiferent
de”viziunea artistica”, rezolvarea corecta este atunci cand animalul va cantari 188.

In timp, dupa ce acest exercitiu a fost repetat, copilul poate dezvolta o alta strategie,
anume va aduna piese in valoare de “greutatea” dorita (ex:188) si apoi va contrui
animalul. De exemplu, copilul putea alege piesele 40 si 60 (“prieteni o suta" - vezi 
exercitiul “Prietenii Zece"), apoi piesele 50, 30, 5 si 3.

O modalitate de a stimula "descoperirea" acestei strategii ar fi limitarea pieselor pe 
care copilul le poate alege. Deci, folosind doar un set limitat de piese"prieteni 10", 
“prieteni 100 " si, desigur, setand o “greutatea” care se poate construi cu usurinta de 
perechile de “prieteni”.
Aceasta idee este descrisa in exercitiul "Construim animale cu Prietenii Zece”

Distractie placuta!

Acest exercitiu este o varianta a exercitiului "Construim animale". in acest 
exercitiu construim animale cu valoare(greutate) prestabilita.

5-8 ani 1+ copii 5 -10 min

Construim animale cu greutatea X



Acest joc le arata copiilor ca vor reusi, prin colaborare, sa adune mai multe

numere din doua cifre, chiar daca pare incredibil. 
Prin acest joc se imbunatateste increderea copiilor ca se pot descurca cu 

cifrele si de asemenea le stimuleaza curiozitatea

7-9 ani 1+ copil 15 -20 min

Amestecam numerele

Pentru acest exercitiu aveti nevoie de toate piesele galbene si verzi. Pastrati cateva 
piese albastre pregatite, dar inca nu le asezati pe masa.

Toata lumea isi alege o caramida verde si o caramida galbena si le stivuieste, pe 
cele galbene deasupra celor verzi. Fiecare participant va spune cu voce tare ce 
numar a construit. Sa spunem ca trei copii au construit 27,36 si respectiv 19.  

Adultul le va spune tuturor ca vom afla impreuna suma tuturor numerelor de pe 
masa. Copiii vor reactiona de obicei cu neincredere atunci cand veti face exercitiu 
pentru prima data.

Toata lumea isi imparte numarul si pune ambele piese in saculet, si va ruga/lasa 
apoi oala sa le fiarba pana se va forma un singur numar mare, adica suma 
numerelor 27, 36 si 19.

Jocul este foarte simplu. Pe rand, fiecare copil alege din oala (saculet) doua piese 
de aceeasi culoare. Copilul apoi aduna cele doua numere. Sa luam spre exemplu 
doua caramizi galbene cu numerele 6 si 7. Suma lor este 13.

Copilul va trebui sa construiasca numarul 13 (vezi exercitiul: “Construim casute”. 
Apoi spune numarul 13 cu voce tare si pune raspunsul, adica piesele 3 si 10 in 
oala/saculet. Asta inseamna ca cele doua piese (6 si 7) din oala au fost inlocuite 
de una galbena si una verde (3 si 10).
La fel se va intampla in cazul in care copilul va alege doua piese verzi. De 
exemplu: 20 si 30, vor fi inlocuite cu piesa 50. 

Cand nu mai sunt doua piese de aceeasi culoare in oala/saculet, scoateti pe masa 
toate piesele. Stivuiti piesele (cea mai mare in partea de jos) si aratati jucatorilor 
numarul. Acest numar mare reprezinta suma tuturor numerelor pe care copiii le-au 
ales la inceput. 

Distractie placuta! 



Initial construim trei numere 27, 36 si 19, apoi amestecam toate piesele in saculet.

Mai jos, exemplificare grafica a exercitiului

7-9 ani 1+copii 15 -20 min

Amestecam numerele(ilustratie)

Jocul se termina atunci cand ramane doar cate o piesa din fiecare culoare, stivuindu-
le vom afla “ca prin magie” raspunsul adunarii. 

Runda 1:

Runda 2:

Runda 3:

Runda 4:

Runda 5:

Runda 6:

Runda 7:

Inlocuit cu

Replaced

Inlocuit cu

Replaced

Inlocuit cu

Inlocuit cu



Prin acest exercitiu se va exersa adunarea prin construirea de “casute de numere” 
a caror suma se va calcula prin metoda “felierii numerelor”, cate o culoare pe rand, 
pana va ramane un singur “etaj/ felie” din fiecare culoare.

Acest exercitiu este un pas bun pentru a intelege conceptul de "tinere in minte", 
care este altfel greu de inteles in adunarile clasice pe hartie (il tinem in minte pe
un "1" pentru a fi transformat fie in10, fie in 100, etc)

Acest exercitiu va ajuta copilul sa exerseze si sa aprofundeze adunarea
numerelor cu mai multe cifre. Acest exercitiu se recomanda dupa ce s-a 

aprofundat exercitiul “Amestecam numerele”

7-9ani 1+ copii 5 -10 min

Feliem numerele

Sa spunem ca veti construi doua numere, 89 si 28. Avem doua 
piese galbene (9 si 8) si doua piese verzi (80 si 20). Vom folosi o 
abordare asemanatoare cu exercitiul “Amesteca numerele", cu toate 
acestea vom fi mai structurati, vom  aduna fiecarei culoare, pe rand. 
Scopul este de a ramane cel mult o piesa din fiecare culoare. 
Incepem sa luam felii "de sus" (intai cea galbena, apoi cea verde, 
apoi cea albastra etc.).

Asadar, pentru “felierea” numereler 89 si 28, luam cele doua piese galbene 9 si 8. 
Suma lor este 17, deci eliminam piesele 8 si 9 si le inlocuim cu suma lor – il
construim pe 17. Luand in considerare ca lucram la doar la "felia" galbena,  lasam
piesa galbena 7 deoparte (“in oala” / saculet) si punem piesa verde 10 langa 
piesele ramase,langa piesele 80 si 20. In fapt, aceasta piesa 10 este “10 - tinut in 
minte" de la adunarea lui 9 cu 8. Copilul poate vedea fizic si atinge “10 –tinut in 
minte". Acum suntem pregatiti pentru urmatoarea felie - "felie verde".

Copilul aduna apoi piesele din stratul verde folosind orice strategie. Cate doua
piese pe rand, de exemplu. Raspunsul va fi 110. Copilul construieste acest numar 
si pune deoparte piesa verde 10 deoparte (in oala/ saculet), pe masura ce lucram 
la "felie" verde.

Am ajuns la felia finala - felia albastra. A mai ramas cate o singura piesa din 
fiecare culoare.. Apoi construim o casuta din piesele ramase100, 10 si 7,obtinem
Suma 117.
Urmareste ilustratia din pagina urmatoare.

Distractie placuta!

11
89

+28
-----
117

tinem in 
minte



FELIA GALBENA

FELIA VERDE

FELIA ALBASTRA

Adunarea este efectuata (9 + 8 = 17) 7 is 
put va fi pus deoparte si 10-le din minte
va fi folosit fizic

Adunarea este efectuata(80 + 20 + 10 =
110)10 va fi pus deoparte si 100 din 
minte va fi folosit fizic

Adunarea este efectuata, nu a mai ramas
nicio piesa
Goleste oala/ saculetul si construieste
raspunsul:

Punem 
deoparte doar 
ultima piesa 
ramasa din 
fiecare culoare

din minte

din minte

Initial avem 2 numere

Urmariti ilustratiile de mai jos

7-9 ani 1+ copii 5 -10 min

Feliem numerele
(ilustratii)



Acesta este exercitiul este despre adunarea clasica. Va incurajam sa utilizati toate 

piesele disponibile. Puteti cere copilului sa adune orice numar. De exemplu, calculati 

suma lui 48 si 96. Construiti numerele cu ajutorul pieselor verzi si galbene

Asezati-le pe masa, ca si cand le-ati scrie
pe hartie pentru a le aduna

Acest exercitiu este adunarea clasica. Se recomanda sa exersati inainte
“Amestecam numerele” si “Feliem numerele”

7-9 ani 1+ copii 5 -10 min

Adunarea clasica

Ca pe hartie, incepeti prin adunarea unitatilor 8 si 6. 

Rezultatul este 14. Acum gasiti piesa galbena  4 si piesa

verde 10. Ca pe hartie, plasati piesa galbena 4 sub 

numerele 48 si 96 pastrati piesa verde 10 deasupra

tuturor.

Acum este randul copilului sa adune numerele cu doua cifre. 

Pasul urmator va fi adunarea pieselor verzi 40, 90 si 10(care a 

rezultat din adunarea unitatilor).

Rezultatul este140, copilul va gasi piesa albastra 100 si pe

cea verde 40, formand astfel rezultatul.

Acum, asezand piesa 40 sub numerele 48 si 96, copilul poate 

construi 44 rezultat prin stivuirea piesei galbene 4 (ramasa de 

la adunarea unitatilor), peste piesa verde 40. Piesa albastra

100 urca sus - aratata mai sus ca 110. in cele din urma, 

adunati si piesa 100 - in acest caz avem o singura piesa

albastra. Rezultatul va fi construit de copil: 144

Acesta este unul dintre pasii finali inainte de efectuarea calculelor pe hartie. Copilul detine

baza, intelege perfect principiile matematicii, numerele si valoarea lor.

Distractie placuta!
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