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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 có điều kiện tốt để khám phá những hình khối xung quanh thông qua việc sử dụng 
giác quan. Sau đó, chúng kết hợp các hình khối và vật thể với những kích cỡ khác nhau như việc làm khối tháp hoặc cắt dán tranh nghệ 
thuật. 
Hiểu biết về các hình khối là một trong những nền tảng toán học sớm – trẻ nhỏ phát triển sự hiểu biết này từ lúc mới sinh đến khi lên 
5 tuổi bằng việc khám phá: 
• Hình dạng đặc điểm - Chú ý đến nhân tố làm cho khối hình khác biệt, như hình tam giác có ba cạnh và 3 góc. 
• Cân xứng, thích hợp – Nhận dạng các yếu tố phổ biến của khối hình và kết hợp các cặp (hình tròn, hình tam giác, hình vuông)
• Xác định hình dạng: hiểu được các hình khối phù hợp với nhau và có thể kết hợp như thế nào giống như đặt một câu đố. 
Thật vui và dễ dàng khi giúp trẻ nhỏ học về những khái niệm quan trọng đó. Bất luận khi bố mẹ ở nhà, ra ngoài hay tại cửa hàng tạp 
hóa cũng rất đơn giản để mô tả hình dạng và vị trí đồ vật khi bạn ở cùng con. 

Giữ một quả cam trong tay và nói: “Một quả cam tròn và 
trơn”. Cầm một chiếc khăn ăn và nói, “Một chiếc khăn hình 
vuông và mềm mại”. Hãy khuyến khích trẻ nhỏ khám phá 
đồ vật qua việc sử dụng tay và với những vật dụng an toàn, 
con có thể sử dụng miệng (ví dụ: cái lúc lắc của bé).

Khám phá những hình dạng, hình khối bằng cách lăn qua lăn 
lại một quả bóng, xếp các vật bằng phẳng chồng lên nhau, 
hoặc đặt các vật nhỏ vào trong hộp hoặc xô. Mô tả hoạt động 
có sử dụng “từ ngữ về hình dạng” như “Quả bóng tròn và 
lăn”, “Những tờ báo thì phẳng và được xếp chồng lên nhau”, 
và “Miếng này phù hợp với cái cốc vì nó nhỏ hơn”.

Mang đến cho con “một bữa ăn phụ hình khối” tức là một 
bữa ăn bao gồm những thành phần món với những hình 
dáng khác nhau. Ví dụ: Làm một chiếc bánh hình vuông 
(hoặc hình chữ nhật). Cắt một vài quả nho để giúp con 
thấy hình tròn, một miếng phô mai hình tam giác. Nói 
chuyện với bé và chỉ cho con mỗi hình khối trước khi ăn 
nó. Hãy hỏi con rằng: “Con có muốn mẹ cắt chiếc bánh 
sandwich của con thành 4 phần hình tam giác hoặc hình 
vuông không”?

Tham gia vào cuộc “săn tìm” các hình dạng/hình khối. 
Những hình khối ở xung quanh ta vì vậy hãy cứ vui vẻ tìm 
kiếm và nói về chúng. “Cánh của là một hình chữ nhật. Xem 
kìa, nó có 4 mặt và 4 góc. Hãy xem chúng ta có thể tìm thấy 
bao nhiêu hình chữ nhật” hoặc “Chiếc gương có hình dạng 
như một hình bầu dục”. Thật vui khi cũng tạo ra những hình 
khối như vậy. Sử dụng một cây gậy và vẽ một hình nào đó 
trên cát hoặc đất khi ở công viên. Hãy kiểm tra xem con có 
muốn thử không. Bố mẹ cũng có thể “vẽ” những khối hình 
trên vỉa hè hoặc đường xe chạy bằng một cây cọ và nước. 
Thực hành tạo những vòng tròn LỚN và tiếp đó là những 
hình nhỏ, những hình vuông lớn và những hình vuông nhỏ 
v.v.
 


