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Pròleg
Maria Montessori estava convençuda que els infants tenen una «ment matemàtica», una capacitat per organitzar, classificar, formar sèries i quantificar les seves experiències. Des de ben petits, tenen un ventall de
percepcions matemàtiques que han adquirit durant la vida quotidiana. Així doncs, aquest quadern es proposa
desenvolupar i afinar aquestes percepcions per mitjà de diferents activitats.
El llibre els ofereix, al llarg de les seves pàgines, un recorregut sensorial, sobretot gràcies al material retallable
o per crear. Aquest material per manipular, que es presenta a la part final del quadern, els permetrà viure de
manera palpable els nous conceptes i preparar eficaçment la ment cap a l’abstracció. Alguns elements es poden fer servir diverses vegades, en diferents moments i per a diferents finalitats.

Estructurar el pensament
La primera part del quadern és una immersió en la vida sensorial. Hi
trobaràs activitats sobre els colors, les formes, les dimensions i els
contrastos, amb exercicis per aparellar, classificar i orientar, a més
de gradacions, amb els quals el teu fill afinarà la capacitat de discriminació visual i desenvoluparà una ment lògica. D’aquesta manera,
posarà en pràctica els sentits mitjançant l’observació, la manipulació,
la reflexió, el judici i la deducció, la qual cosa li permetrà, entre altres
aspectes, construir la seva representació del món.
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Material
Després de desenvolupar la ment lògica, els infants estan a punt per abordar la segona part del quadern dedicada als nombres i al càlcul. La pedagogia Montessori proposa una progressió pensada i rigorosa que es basa
en un material simple i eficaç amb un objectiu clar i una dificultat alhora.
Així, mentre va descobrint, el teu fill començarà amb les barres numèriques per seguir amb les xifres rugoses
i les seves associacions amb les quantitats. A continuació, vindran els fusos, les fitxes i les perles de colors,
que cediran el lloc a les taules de Seguin, el sistema decimal, les perles daurades i la taula de sumes amb
reglets.
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Per a un millor acompanyament, trobaràs explicacions que et
permetran familiaritzar-te amb el material i abordar-ne la presentació. Et recomanem que retallis el material de cartolina
abans perquè ho tinguis tot a punt per presentar-ho al teu fill.
En paral·lel a les activitats del quadern, no deixis de presentar-li
les xifres i els números per mitjà de cançons i jocs per aplicar a
la seva vida diària, o amb una taula de nombres, que serà un suport estimulant i adequat en la seva conquesta de les matemàtiques.
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Lliçó en tres etapes
A més del material que el teu fill té a la seva disposició i, per facilitar l’aprenentatge del nou vocabulari que
li presentaràs, t’aconsellem que apliquis la lliçó en tres etapes.
La lliçó en tres etapes és sobretot una transmissió en la qual la qualitat de la relació i la interacció entre el
teu fill i tu és determinant. Es desenvolupa durant diversos dies i es concentra només en tres nous elements
(quatre com a màxim). Aquest mètode té l’objectiu de no sobrecarregar la memòria i mantenir l’atenció del
nen, i es basa en les etapes següents:
• Coneixement: «És…» L’adult diu el nom de l’objecte o el concepte per introduir-lo i demana a continuació al seu fill que el repeteixi. L’adult associa el nou vocabulari i l’objecte amb exactitud, fent
servir les paraules adequades.
• Reconeixement: «Ensenya’m…» És l’etapa que dura més i requereix més paciència i repeticions.
L’adult demana al seu fill que ensenyi l’objecte en qüestió, la qual cosa permet repassar el vocabulari
i reforçar-ne l’adquisició i memorització.
• Comprovació: «Què és?» L’adult demana al seu fill que digui el nom de l’objecte i l’ensenyi. Així, es
comprova l’assimilació perfecta del vocabulari, condició indispensable perquè el nen pugui aplicar
el vocabulari en un altre context.

Per Maria Montessori, l’adult és un educador en el sentit etimològic de la paraula, que, amb paciència
i benevolència, guia el fill per afavorir-ne el desenvolupament personal proposant experiències riques i
reveladores, perquè «els infants no són un gerro que s’omple, sinó una font que es deixa rajar».
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Estructurar el pensament:
seleccionar, classificar,
associar i ordenar

Per construir una representació clara i precisa del món que els envolta,
els infants necessiten classificar, ordenar, distingir i categoritzar segons
diferents criteris.
Les activitats d’aquesta primera part, entre altres coses, els permeten
desenvolupar i afinar la capacitat de discriminació visual per mitjà d’activitats
relacionades amb els colors, les formes, les dimensions i els contrastos.
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Formes

Parelles

Retalla les formes de la pàgina 131. Observa-les
bé i enganxa al costat de cada forma el seu doble.
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Ombres

Formes

Observa cada forma i relaciona-la amb la seva ombra.
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Colors primaris

Colors

Retalla les targetes de la pàgina 131 i enganxa-les
al costat del color adequat per formar parelles.

vermell
groc
blau
Ensenya el quadrat vermell, el groc i el blau.
Pots anar a buscar un objecte blau?
I un de vermell? I un de groc?
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Classifico per formes

Classificar per formes

Retalla les formes geomètriques que trobaràs al final
del quadern. Classifica-les a mesura que les vas
col.locant sobre la forma que els correspon: cercle,
triangle o quadrat.

cercle

triangle

quadrat
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