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Bố mẹ có biết rằng trẻ nhỏ bắt đầu phát triển kỹ năng toán học ngay từ khi được sinh ra – chỉ đơn giản thông qua những hoạt động 
thường ngày và những hoạt động bố mẹ chia sẻ, vui chơi cùng con? Bố mẹ có thể giúp con hiểu được những khái niệm về toán học 
bàng việc nói về những con số, số lượng qua những trải nghiệm hàng ngày. 
Giai đoạn từ lúc mới sinh đến khi 5 tuổi, trẻ nhỏ phát triển kỹ năng cộng, trừ khi chúng được trải nghiệm với: 
Đếm số lượng vật dụng trong một nhóm đồ vật
• Thêm vật dụng vào nhóm 
• Rời vật dụng ra khỏi nhóm 
• So sánh lượng vật dụng trong nhóm các đồ vật đó – để suy ra loại nào nhiều hơn hoặc bằng nhau. 
Trẻ nhỏ học về phép cộng và phép trừ thông qua việc chơi và tham gia những trải nghiệm cùng bố mẹ mỗi ngày. Khi bố mẹ đếm cùng 
con, hãy chỉ ra sự thay đổi về số lượng khi bố mẹ thêm hoặc bớt các vật thể, hãy giúp con học và thực hành kỹ năng quan trọng này. 

Trẻ sơ sinh dường hiểu được một cách tự nhiên khái niệm 
về “sự nhiều hơn” – đây là bước đầu tiên hỗ trợ cho việc 
hiểu về phép cộng. Khi bố mẹ cho bé ăn, hãy ngưng lại và 
hỏi con nếu con muốn ăn thêm. Đợi xem bé con phản ứng 
như thế nào và nói lại những dấu hiệu của con như: “Ồ, 
con đang liếm môi và nhìn vào cái thìa kìa. Con muốn ăn 
thêm”.

Dựa trên mức độ hiểu biết của con về “một” và “nhiều hơn”. 
Trong bữa ăn phụ, cho bé con một cái bánh quy giòn và khi 
con ăn hết, hãy hỏi bé có muốn “thêm cái nữa không”. Khi bố 
mẹ đang chuẩn bị khởi động máy giặt, hãy yêu cầu con đưa 
cho bạn thêm “một bộ quần áo nữa”. Khi cả nhà đang cùng 
nhau sắp xếp hình khối, mô tả cách chơi bằng những từ ngữ 
liên quan đến toán học: “Con hãy đặt thêm một khối nữa lên 
trên cùng”. Khái niệm “thêm nữa” sẽ dần hình thành nền 
tảng toán học về phép cộng sau này. 

Chơi trò: “Có bao nhiêu”? khi bố mẹ mở một thùng chứa 
đồ với con. Trong khi mở những thùng hàng từ siêu thị, 
hãy hỏi con, “Có bao nhiêu hộp bột ngũ cốc mà chúng ta đã 
mua? Con hãy đếm và tìm ra đáp án nào”.

Có rất nhiều vấn đề về những con số đơn giản xuất hiện hàng 
ngày trong cuộc sống của con. Bố mẹ hãy biến những 
khoảnh khắc này thành cơ hội để tạo dựng kỹ năng toán học 
về phép cộng và phép trừ cho con. Khi bố mẹ sắp xếp và gấp 
quần áo, hãy đếm với con để tìm ra có bao nhiêu chiếc tất và 
bao nhiêu đôi tất. Yêu cầu con giúp bố mẹ chuẩn bị các vật 
dụng trên bàn ăn: “Dì của con sẽ tham dự bữa tối. Chúng ta 
cần 1 chiếc ghế. Gia đình mình có 3 người và dì sẽ là thêm 
một chiếc ghế nữa. Vậy chúng ta cần tất cả bao nhiêu cái 
ghế”? 
Chơi những trò Board games (trò chơi liên quan đến những 
miếng thẻ hoặc những quân cờ được đặt hoặc di chuyển trên 
một mặt phẳng (thường là giấy cứng) đơn giản. Đếm các dấu 
chấm trên xúc xắc để tìm ra “Có tổng tất cả bao nhiêu dấu” là 
một cách thực hành hiệu quả cho kỹ năng đếm và cộng thêm. 

2�-�1�=

+-


