Tagalog

BAGO-PRIMARYA

MGA BILANG:
PAG-AARAL SA TAHANAN
MGA IDEYA PARA SA GAWAING PAGBIBILANG HABANG NASA LABAS
Sa kotse

Pamimili

Maraming mga larong magagawa niyo at ng iyong anak
upang siya ay panatilihing abala:

Panatilihin na laging abala ang iyong anak sa
pamamagitan ng pagpapagawa sa kanya ang mga
sumusunod:

• Kasama ng iyong anak, bilangin ang dami ng
mga kotse. Gawing medyo mahirap ang laro sa
pamamagitan ng pagbilang ng mga kotse ng bawat
kulay. Maglista ang mga kotseng binilang para sa
bawat kulay at sa katapusan ng biyahe, tingnan niyo
kung aling kulay ang pinakamarami.
• Pag-usapan ang direksyon, kagaya ng: kaliwa, kanan,
hilaga, timog, silangan at kanluran.
• Sa gasolinahan, tanungin ang iyong anak: Magkano
ang gasolina ngayong araw? at Paano mo nalaman ?

• bilangin ang laman ng trolley, basket o supot
• ituro ang mga tatlong-dimensyunal na bagay na at
sabihin niya kung ano ang tawag sa bagay na iyon,
halimbawa: Ang latang ito ay hugis silindro.
• alamin kung ilan ng bawat bagay ang kailangan,
halimbawa: Ilang longganisa ang kailangan natin para
sa hapunan ng lahat?

Sa kapitbahayan

• hanapin at pagsama-samahin ang mabibigat,
magagaan at matataas na mga bagay kapag inaalis
niya sa pagkakaempake ang mga pinamili.

Kapag naglalakad na kasama ng iyong anak sa
kapitbahayan:

• hanapin at ituro ang mga numerong nasa tindahan,
halibawa sa mga etiketa ng presyo at sa mga pasilyo.

• bilangin ang mga bahay sa iyong kalye

• tuklasan at pag-usapan ang tungkol sa pera,
halimbawa, ang mga perang papel at barya na
ginagamit niyo upang bumili ng mga bagay, ang sukling
ibinibigay at ang kabuuang halaga ng mga bagay na
binili.

• pag-usapan ang tungkol sa mga hugis, halimbawa: ang
karatula para sa pagpaparaan ay isang tatsulok.
• pag-usapan ang tungkol sa mga direksyon habang
naglalakad kayo patungo sa bahay ng isang kaibigan at
sa mga tindahan.
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