Matemàtiques a casa!

Jocs de cubs

Jugadors
Dos o més

Materials
• Un cub numèric vermell (0-5)
• 20 fitxes

JOC DE CUBS

Aconsegueix-ne el doble

Objectiu
Conèixer el concepte
de doble

Normes
1. Col·loqueu les 20 fitxes en una pila central.
3. Quan sigui el teu torn, calcula el doble del nombre que has tret, digues el resultat
i apunta el llançament i el doble a la teva taula. Si és correcte, agafa una fitxa
i apunta't un punt.
4. El jugador que tingui més fitxes en acabar el joc serà el guanyador.

Llançament

El seu doble

U2

2. Feu torns per llançar el cub.

42

Punts (ratlles)

Total

85

JOC DE CUBS

Pots formar el nombre?

Jugadors
Dos

Materials
• Dos cubs numèrics vermells (0-5)
• Dos cubs numèrics blaus (5-10)

Objectiu
Formar nombres
entre el 0 i el 40.

Normes
1. El primer jugador indica un nombre entre el 0 i el 40.

U3
U1

2. Tots dos jugadors l’anoten a la seva taula.
3. A continuació, el segon jugador tira els quatre cubs.
4. Tots dos jugadors intenten formar el nombre que havia indicat el primer
jugador o aproximar-s’hi al màxim fent servir dos dels cubs.

70
4

5. El jugador el nombre del qual s’aproximi més al nombre escollit, guanya un
punt. Comproven la solució en la recta numèrica.
6. S’intercanvien els rols. Guanya qui assoleixi més punts.
Jugador 1
Nombre

Jugador 2
Punts

Nombre

Punts

13

JOC DE CUBS

Endevina la meva funció

Jugadors
De dos a quatre

Materials
• Un cub numèric vermell (0-5)
• Un cub numèric blau (5-10)

Objectiu
Endevinar la funció
pensada pel rival.

Normes
2. Tira un dels dos cubs (el que prefereixi) i diu en veu alta el resultat d’aplicar la
norma a la puntuació del cub.
3. La resta dels jugadors ha d’anotar el número que ha sortit en el cub a la primera
columna i el resultat d’aplicar la funció a la tercera columna.

U3
U1

1. El primer jugador pensa una norma i l’anota en un paper sense que ningú el vegi.

80
4

4. A continuació, han de deduir la norma i anotar-la a la taula.
5. El següent jugador pensa una altra norma, l’anota i tira el cub.
6. Guanyarà el jugador que més vegades hagi encertat la funció al cap de dotze
tirades.
Número
del cub

Norma

Resultat

Encert

41

5
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Revoluciona l’educació,
multiplica l’aprenentatge
Forma part de la comunitat tekman!

