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ACTIVITAT 10: SUMES. CÀLCUL MENTAL
A la primera pantalla pots elegir el nombre de sumes que has de resoldre i el
temps que tens per fer-ho. Per començar pots deixar 8 sumes i 2 minuts; però,
quan et familiaritzis amb el joc, mira de resoldre'l en 1 minut.

Aquí
augmentes
el temps de
què
disposes.

Aquí
augmentes
el nombre
de sumes.
Aquí
redueixes
el nombre
de
sumes.

Clica aquí
per
començar
el joc.
Aquí baixes el temps a
1 minut.

Una vegada iniciat el joc, clica damunt dos nombres la suma dels quals sigui la
que s'indica a la part inferior de la pantalla:
Temps
que et
queda.
Nombre
de sumes
resoltes.
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Després
d'elegir els
nombres, clica
aquí per
comprovar el
resultat.
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Fixa't que hi ha més d'una solució possible:

3 + 10 = 13

8 + 5 = 13

11 + 2 = 13

12 + 1 = 13

6 + 7 = 13

... però, no hi perdis temps: la velocitat és el que importa. Si no aconsegueixes
les 8 respostes hi apareixerà "TIME OUT".

Si aquesta activitat et sembla fàcil, pots jugar-hi amb el nivell 2:
http://resources.oswego.org/games/SpeedGrid/Addition/urikaadd2res.html
O, més difícil, amb el nivell 3:
http://resources.oswego.org/games/SpeedGrid/Addition/urikaadd3res.html
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ACTIVITAT 10b: RESTES. CÀLCUL MENTAL
Igual com en l'activitat anterior, pots modificar el nombre de preguntes que has
de resoldre i el temps de què disposes.

Aquí
augmente
s el
nombre
de restes.

Aquí
augmentes
el temps de
què
disposes.

Aquí
redueixes
el nombre
de restes.

Clica aquí
per
començar
el joc.
Aquí baixes el temps a
1 minut.

L'activitat consisteix a elegir dos nombres la diferència dels quals sigui la
indicada en l'operació (en aquest cas, 9). Primerament prem-ne el més gran i
després el més petit.
També aquí hi ha més d'una
solució:
17 – 8 = 9
16 – 7 = 9
15 – 6 = 9
13 – 4 = 9

Recorda que has de prémer "Next"
cada vegada que hagis resolt una
operació.
Quan hagis practicat, intenta resoldre les 8 qüestions en 1 minut.
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