
Boost Math Skills for Your ES Student at Home- Romanian 

Sprijiniti aptitudinile matematice ale elevului de scoala 
elementara prin activitati distractive acasa  
Parintii si alte persoane apropiate pot avea importanta in realizarile academice ale copilului… doar prin faptul 
ca sint acolo, alaturi de ei si ca isi dau concursul. De fapt, parintii sint primii si cei mai buni educatori ai 
copilului. Iata doar  citeva sfaturi care sa va ajute sa va angajati in procesul de invatare al copilului – sa-i 
sprijiniti aptitudinile matematice - acasa… 
Exersind matematica de baza acasa… Iata citeva sfaturi care sa va ajute copilul sa gindeasca 
matematic si sa exerseze operatii de baza de adunare, scadere, inmultire si impartire: 
• Pastrati carduri cu imagini in masina sau geanta si practicati oriunde va aflati. 
• Restaurantele sint un loc foarte bun pentru practicarea matematicii mental, pentru aptitudinile de estimare a  

adunarii pe nota de plata si exersarea procentajului pentru a afla “bacsisul”. 
• In masina dumneavoastra, in timp ce asteptati la coada, in timp ce gatiti cina… spuneti cu voce tare numere si 

cereti copilului sa le adune, sa le scada, inmulteasca sau sa le imparta. 
• Dati copilului trei numere, apoi cereti-i sa va spuna din ce familie de operatii fac parte adunare/ scadere, 

respectiv inmultire/ impartire. 
• Exersati dindu-i un sir de numere sa le calculeze, spre exemplu: 3 + 2, x 4, - 6, + 8, x 2. Care e rezultatul?  
Arata-mi citi bani… Goliti-va buzunarul sau portofelul de maruntis in fiecare seara si, cereti copilului sa 
numere banii. O alta varianta, dupa ce ati platit la magazin, cereti copilului sa va ajute sa alegeti suma corecta 
de bani pentru a cumpara sa aleage cit rest de bani veti primi. 
E timpul sa… Pentru asta trebuie sa aveti la indemina cel putin un ceas analog in casa (cu cadran clasic). 
Cereti copilului sa va spuna ora de-a lungul zilei. Puneti-i urmatoarele tipuri de intrebari: “Am mers in parc la 
2:30. Cit am stat in parc?” “Trebuie sa fim la fotbal la ora 6. Ne ia 15 minute sa ajungem la teren. Cind trebuie 
sa plecam?” Cereti copilului sa va ajute sa rezolvati citeva probleme din viata reala, legate de timp. 
Vorbiti, conversati… Faceti comparatii, folositi expresii matematice precum “mai mare decit, mai putin 
decit, cel mai mare si cei mai putini”. Atrageti-i atentia asupra formelor geometrice. Sint peste tot in jurul 
nostru… Priviti la pavaj, pereti/ ziduri, dale si ferestre. 
Un joc de numere… Jucati-va jocuri care implica exercitii de aritmetica. Domino, sah, table si “puzzle” 
(joc de potrivire a bucatelelor de carton), toate intaresc invatarea matematicii. Cereti copilului sa adune 
numerele de pe cartile de joc ce le are in mina sau de pe o tura de “Scrabble”. Cereti invatatorului de la clasa sa 
va dea daca are jocuri sau jocuri “puzzle” de la scoala, care il solicita in mod deosebit pe copil si jucati-le cu 
el/ea acasa. Multe din magazinele cu material didactic din scoli au jocuri educative care sint distractive atit in 
clasa cit si acasa.  
Arata-mi mai multi bani… Cind va faceti plinul la masina, cereti copilul mai mare sa va calculeze 
benzina folosita pe mila. Puneti-l sa recalculeze rezultatul daca pretul la benzina creste… sau scade. 
Matematica apetisanta… Gatitul ofera multe sanse de practicare a aptitudinilor de matematica. Luati 
masurile de “cana” si “lingura” ca sa vorbiti despre fractii. Aveti multe persoane la cina? Cereti copilului sa 
dubleze reteta. Copiii mai mici pot folosi grupuri de cereale sau boabe de struguri sa grupeze sau sa socoteasca. 
O alta parte a casei pentru a face matematica… Discutati partile fractionale in timp ce impaturiti hainele dupa 
spalare, in mod special prosoape si cearceafuri. 
Cumparati intelept… Pastrati reclame, dati-i copilului o alta ocazie de a compara, facind legatura cu 
situatii de matematica de zi cu zi. Luati cupoane pentru cumparaturi si cereti copilului sa afle noul pret cu 
reducerea aplicata. Puneti copilul sa plateasca la magazin. Puneti-l sa calculeze banii ce trebuie sa-i dea 
casierului si sa socoteasca restul. Goliti un buzunar intreg si cereti copilului sa recunoasca si sa grupeze felurile 
de monede, sa calculeze maruntisul, si sa faca tot felul de combinatii pentru aceeasi suma de bani. 

 
Include sfaturi asigurate de: Lynn DiCarlo si Elizabeth Rioux de la “Corley Elementary” 


