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Nghiên cứu chỉ ra rằng có một nền tảng toán học vững chắc từ sớm có thể dẫn đến những thành tích cao hơn trong toán học và việc 
đọc sau này ở trường. Ngay từ lúc mới sinh, trẻ nhỏ đã phát triển nhận thức không gian khi chúng quan sát và tương tác với thế giới 
xung quanh. 
Nhận thức không gian là khả năng nhận thức và hiểu được các mối quan hệ không gian - vị trí của những vật thể và con người liên 
quan đến những thứ khác. Bố mẹ có thể giúp con phát triển nhận thức không gian bằng việc sử dụng loại ngôn ngữ mà mô tả được vật 
thể phù hợp như thế nào và đặt trong mối liên quan đến một vật thể khác. 
Giai đoạn từ lúc mới sinh đến khi 5 tuổi, trẻ nhỏ phát triển kỹ năng nhận thức không gian khi chúng khám phá và học về: 
• Hình khối và kích cỡ - nhận thức, mô tả và so sánh những hình khối, kích thước của những vật thể.
• Không gian và vị trí – nhận ra được vị trí của một người hoặc các vật thế có cùng sự liên quan tới những người và vật khác, 
hiểu các khái niệm như "trên" hoặc "dưới", và đặt đồ vật theo những cách khác nhau.
• Hướng và chuyển động - theo dõi và dự đoán đường đi của một vật chuyển động giống như quả bóng lăn.
Thật vui và dễ dàng để giúp con học về kỹ năng nhận thức không gian khi con chơi, nói chuyện và khám phá mọi thứ xung quanh. Khi 
bố mẹ mô tả về hình khối, kích cỡ và vị trí của vật thể lúc con chơi, hãy giúp con về những khái niệm quan trọng của toán học.

Khi bố mẹ di chuyển bé từ một vị trí này sang một vị trí 
khác, hãy sử dụng các từ ứng với hành động của mình. Nói 
“Lên, lên, lên” khi bố mẹ nhấc con từ bàn thay tã, cũi hay 
sàn nhà. Khi đặt con xuống, hãy nói: “Bây giờ mẹ đặt con 
xuống để mình cùng chơi nào”!

Bố mẹ tạo cho bé một thử thách với những chiếc gối để leo 
lên và ngồi lên. Trong quá trình con khám phá, mô tả vị trí 
của con qua những từ: “Bây giờ con đang ngồi trên đệm”! 
“Con đang bò qua nó”. “Con đã đi vòng quanh nó”!

Đưa cho bé một thùng Carton để con leo vào bên trong và 
leo ra ngoài. Bố mẹ hãy mô tả vị trí của con khi con chơi. 
Cung cấp cho con những chiếc hộp rỗng hoặc những hộp 
đựng gia vị trong nhà bếp với đủ mọi kích cỡ cho bé để 
xếp chồng, đặt vào bên trong, hoặc xếp theo thứ tự từ lớn 
đến bé. 

Hãy để bé giúp bố mẹ gấp quần áo bằng cách chỉ con lấy 
chiếc áo sơ mi nằm ở vị trí xa nhất trong chồng quần áo 
nhưng  là chiếc gần nhất với bé. Khi bố mẹ gấp, hãy yêu cầu 
con xếp đống quần áo và chỉ ra đống nào gần nhất và xa nhất.


