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Vui mỗi ngày
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? Hiểu được các khái niệm đo lường như: kích cỡ, chiều dài, cân 
nặng, chiều cao và công suất là một trong những kỹ năng về toán học.  
Giai đoạn từ lúc mới sinh đến khi 5 tuổi, trẻ nhỏ phát triển kỹ năng đo lường khi chúng khám phá: 
• Kích thước, chiều dài, chiều cao và cân nặng của người hoặc đồ vật – như là khi trẻ nhỏ mô tả một em bé nhỏ tuổi hơn mình 
thì thấp còn chúng thì cao. 
• Khái niệm về “sức chứa” – khi trẻ nhỏ “lấp đầy” hoặc “để trống” một thùng chứa cát hoặc nước
• Khái niệm về “khoảng cách (tầm xa)” – bất luận là món đồ chơi con yêu thích ở “xa” hay “gần”
• Khái niệm về “thời gian” – như  “trước, sau, muộn, sớm và “trong một phút”
Trẻ nhỏ học về toán đo lường thông qua những khám phá của con hàng ngày và sự tương tác của bố mẹ với con.  

Khi bố mẹ chơi với con, để đồ chơi của con tại những vị trí 
khác nhau với những khoảng cách khác nhau so với bé – 
có cái để gần, có cái để xa hơn nhưng vẫn nằm trong tầm 
tay của bé. Trẻ con học về khoảng cách khi chúng cần điều 
chỉnh những chuyển động của mình để chạm được đồ vật 
mà mình muốn. Bố mẹ hãy mô tả hành động của con: “Con 
đang gần chạm đến quá bóng rồi đó!” hoặc “Nó đang ở rất 
gần – con có thể lấy nó?”

Sử dụng ngôn ngữ đo lường cơ bản trong sinh hoạt hàng 
ngày với con của bạn. Chỉ cho con xe tải “lớn” và xe ô tô “nhỏ” 
khi bố mẹ đang cùng con đợi xe buýt. Trong bồn tắm, đổ đầy 
những món đồ chơi để con chơi cùng. Nói cho con biết khi 
tách trà “đầy” và khi nó “trống rỗng”. 

Sử dụng các kỹ năng đo lường trong sinh hoạt hàng ngày 
và những hoạt động bố mẹ chia sẻ cùng với con (những 
bạn nhỏ trong giai đoạn tập đi. Trước khi đi ngủ, đo 
giường ngủ với bé: “Nó rộng 1 Kayla và dài 2 Kayla”!  Hãy 
để con sử dụng giác quan của chúng để khám phá các khái 
niệm đo lường bằng cách nhấc một quả táo “nặng” và hạt 
tiêu thì “nhẹ” trong siêu thị. Khi nấu ăn, nói với con củ cà 
rốt “dài” rồi sau đó mẹ cắn một miếng và nói “Nó ngắn 
rồi”! Sử dụng ngôn ngữ đo lường để so sánh các dụng 
cụ/vật thể mà con thấy và dùng hàng ngày kèm theo 
những câu hỏi: “Cái nào lớn hơn/nhanh hơn/dài 
hơn/ngắn hơn?”

Để làm cho những bài toán “đo lường” trở nên thú vị với con 
trẻ, bố mẹ hãy lấy ví dụ về những vật thể ngay trong thế giới 
xung quanh con. Khi cùng con đi công viên, bố mẹ có thể sử 
dụng một cây gậy hoặc một chiếc lá to để đo chiều dài hoặc 
chiều cao của ván trượt. 
Lúc con tắm, bố mẹ có thể sử dụng chiếc khăn tắm để đo bồn 
tắm. Chơi các trò chơi về so sánh bằng cách tập hợp lại một 
vài món đồ và nói với con vật nào dài nhất hoặc ngắn nhất.  
Sử dụng những từ so sánh như: rộng, rộng hơn và rộng nhất. 
Theo thời gian, bố mẹ dần dần đưa ra những dụng cụ đo tiêu 
chuẩn như thước đo hoặc cốc đo (cốc có phân vạch đơn vị đo 
lường). Trong khi nấu ăn, mẹ có thể đọc đo lượng gia vị theo 
đơn vị đo là chén hoặc thìa, ví dụ như: “Một chén bột bắp cho 
bánh mì ngô.” Hãy tạo điều kiện để con được giúp mẹ bằng 
cách đổ đầy, rót và đọc các phép đo. 


