
Maria Montessori o nauce matematyki

Fazy wrażliwe i obserwacja dziecka pod kątem rozwijania pojęć matematycznych

Dział edukacji matematycznej a inne działy w systemie Montessori

Zasady organizacji edukacji matematycznej w warunkach domowych

Podstawy matematyki – klasyfikowanie

Podstawy matematyki – rytmy, analogie, algorytmy

Podstawy matematyki – serie, gradacje, stopniowanie

Podstawy matematyki – stałość liczby, równoważność, transformacja

Podstawy matematyki – kształtowanie schematu własnego ciała i orientacja przestrzenna

Podstawy matematyki – myślenie przyczynowo-skutkowe

Czym jest liczenie? Wynalezienie liczb

Maria Montessori o pierwszej grupie materiałów matematycznych

Belki numeryczne

Wrzeciona

Cyfry i żetony

Szorstkie cyfry

Złoty materiał – wprowadzenie i zapoznanie z zasadami dziesiątkowego systemu liczenia

Złoty materiał – kojarzenie liczb z odpowiednim symbolem graficznym

Złoty materiał – tworzenie i odczytywanie liczb wielocyfrowych

Złoty materiał – dodawanie

Złoty materiał – odejmowanie

Złoty materiał – mnożenie

Złoty materiał – dzielenie

Znaczki – wprowadzenie

Znaczki – dodawanie

Znaczki – odejmowanie

Znaczki – mnożenie

Znaczki – dzielenie

Tablica kropek

Liczydła – małe i duże

Geometryczna hierarchia liczb

Duża tablica mnożenia – “szachownica”

Liczydło “złociste”

Gra w bank

Moduł 1. Od czego zacząć? przygotowanie do nauki matematyki
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Moduł 2. Liczby, cyfry, przeliczanie do 10 – podstawy matematyki
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Moduł 3. System dziesiętny – złoty materiał i wielkie liczby
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Moduł 4. Przeliczanie liniowe w zakresie 1000

Kolorowe liczby – kolorowe perły
Tablice Sequina – pierwszy zestaw
Tablice Sequina – drugi zestaw
Krótkie łańcuchy kolorowych liczb
Łańcuch setki i tysiąca
Tablica setki

Moduł 5. Podstawowe działania matematyczne

Wąż dodawania
Listwowa tablica dodawania
Tabele dodawania
Wąż odejmowania
Listwowa tablica odejmowania
Tabele odejmowania
Mnożenie za pomocą kolorowych pereł
Koralikowa tablica mnożenia
Tabele mnożenia
Tablica Pitagorasa
Koralikowa tablica dzielenia
Tabele dzielenia

Moduł 6. Bonusy


