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Linia numerelor pană la 100 
 

Joc educativ / Material didactic ajutător 

Set pentru exerciţii elevi 

Vârsta indicată: 6 – 7 ani 

 

Conţinut: 

• Cutie compactă din plastic transparent. Dimensiuni: 8 x 6 x 3,5 cm 

• 12 carduri din plastic, imprimate pe ambele părţi cu numere/cifre până la 100 

• 2 pioni transparenţi, roşu şi galben. 

• 2 pioni opaci, din lemn, roşu şi galben 

• Zar din lemn 

 

Setul e utilizat în activitatea didactică în clasă sau acasă pentru acomodarea copiilor de 6 – 7 ani cu numere şi 

cifre până la 100. Setul e compact pentru a permite un transport uşor şi efectuarea exerciţiilor într-un spaţiu 

restrâns, adaptat mânuţelor mici ale copiilor. 

Scopul educaţional e acela de a inspira elevilor gândirea structurată şi familiarizarea cu şirul de numere, în 

ordinea lor naturală. 

Unele cercuri de pe cardurile din plastic sunt goale şi e nevoie ca elevul/eleva să completeze numărul sau cifra 

corectă din linia numerelor. 

Se folosesc: 

• Direct: copilul urmăreşte linia numerelor asistat de un alt copil mai în vârstă sau de un adult şi 

rosteşte numerele cu voce tare în ordinea lor de pe carduri. Acolo unde cerculeţele sunt goale, va 

trebui să identifice şi să rostească numărul corect. 

 

• Sub forma unui joc: se combină identificarea numărului corect cu aruncarea zarului: copiii vor trebui 

să facă salturi corecte în conformitate cu numărul punctelor inscripţionate pe zar.  

o Se poate cere efectuarea operaţiei de adunare (copilul nu va avansa fiecare cerculeţ ci va 

trebui să pună pionul direct pe rezultatul corect).  

o Alternativ, copiii vor putea muta pionul cerculeţ cu cerculeţ până la numărul corect. 

 

• Combinaţie din cele două: educatorul/educatoarea va gândi teme şi reguli simple suplimentare (Ce se 

întâmplă dacă zarul arată 6 puncte? Numără din 7 în 7, fără să treci prin fiecare cerculeţ cu pionul; 

Aruncă cu zarul până când poţi avansa exact până la numărul XX ş.a.) 

 

Pe suprafaţa de plastic se pot folosi markere de tip Watermarker / Whiteboard marker, care să se poată şterge 

(testaţi întâi suprafaţa!). Puteţi în acest fel inscripţiona cercurile goale. 

Pionii transparenţi sunt utilizaţi pentru a uşura exerciţiile pentru copii: numărul de sub pion rămâne în 

continuare vizibil. Pionii din lemn obturează numerele pe care sunt aşezaţi. 
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