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cùng�các�mẫu�lặp
Vui mỗi ngày

những�hoạt��ộng�bố�mẹ�có�thể�thực�hiện�cùng�con�
�ể�tạo�thói�quen�học�về�mẫu�lặp
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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.  Phát triển khả năng sáng tạo, dự đoán và mô tả của trẻ nhỏ trong 
thế giới xung quanh là một trong những kỹ năng về toán học. 
Giai đoạn từ lúc mới sinh đến khi 5 tuổi, trẻ nhỏ phát triển tư duy hiểu biết về các “mẫu lặp” (Mẫu ở đây là khái niệm bao gồm những 
vật thể, thói quen, hành động, câu chuyện, bài hát v.v. được lặp đi lặp lại hàng ngày trong thế giới của bé) khi chúng: 
• Nhận ra những vật những việc lặp đi lặp lại hàng ngày như thói quen ngủ vào ban đêm hay màu xanh lục, vàng, đỏ của đèn 
giao thông. 
• Sắp xếp các đối được thích hợp theo hình dạng, kích thước và màu sắc
• Tạo ra các hình mẫu qua việc sử dụng đồ chơi hoặc những nguyên liệu các con tìm thấy trong thế giới xung quanh mình;
• Mô tả lại những hình mẫu các con nhìn thấy hoặc tạo ra v.v.
• Dự đoán được quy luật của một vật thể, ví dụ như là: đặt một hình khối màu xanh khối màu đỏ, cứ như vậy: xanh - đỏ - xanh 
– đỏ v.v.
Trẻ nhỏ học về các “mẫu” thông qua việc chơi cùng với bố mẹ. Bằng việc chỉ ra cho con những vật thể hoặc những hoạt động được làm 
mẫu mà bố mẹ nhìn thấy trong thế giới xung quanh, bố mẹ có thể biến những vật mẫu trở thành một trong khoảng thời gian vui chơi 
với con, điều này đồng nghĩa với việc bạn đang giúp bé học và thực hành những kỹ năng quan trọng này. 

Thiết lập cho con thời gian biểu hàng ngày để con có thể 
dự đoán được khi nào thì đi ngủ, giờ ăn hay giờ ngủ trưa. 
Khi mẹ nói: “Đến giờ ngủ rồi. Chúng ta sẽ uống sữa, kể 
chuyện và hôn lên trán chúc ngủ ngon. Sau đó – đi ngủ.” 
Thói quen yêu thương giúp con trẻ cảm thấy an toàn và 
yên tâm đồng thời giúp con hiểu biết những thói quen, vật 
thể xung quanh hiệu quả. 

Hãy hát những bài hát có nội dung lặp lại đồng thời làm mẫu 
những chuyển động mà bé con có thể bắt chước, ví dụ như: 
“Cháu yêu bà,” “Cô và mẹ,” hoặc “Mẹ yêu không nào”. Chia sẻ 
những câu chuyện quen thuộc với con như là Nàng tiên cá, 
Cậu bé Tích Chu v.v.

Chơi những trò chơi thích hợp và phân loại chúng trong 
thời gian biểu hàng ngày. Trẻ nhỏ trong giai đoạn biết đi 
có thể giúp bố mẹ sắp xếp tất (vớ) thành 2 loại – loại nhỏ 
cho con và loại lớn là của bố mẹ. Sau đó, tìm các cặp phù 
hợp với nhau: “Con có thấy chiếc tất sọc đỏ khác nữa 
không?” Khi bố mẹ về nhà từ siêu thị, hãy bảo con đặt 
những quả cam vào một cái bát và những quả táo ở một 
vật khác. 

Làm cho các vật dụng trở thành một phần trong những hoạt 
động thường ngày của bố mẹ chia sẻ với con. Hãy yêu cầu 
con giúp đặt một cái bàn và nói với con về những vật dụng 
như: khăn ăn, nĩa và muỗng. Trong bữa phụ, nhìn xem con có 
thể hoàn thành “bữa phụ quen thuộc” theo “quy trình” là 
“dâu tây, bánh quy giòn, phô mai, dâu tây, bánh quy giòn v.v. 
Điều gì sẽ xảy đến tiếp theo?” Khi bố mẹ đi bộ cùng bé hãy 
bước những bước lớn xen kẽ các bước nhỏ để làm mẫu cho 
con. 
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