
raisedhappy.co

#mathseries�by�raisedhappy.co

cùng�việc�học��ếm
Vui mỗi ngày
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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 thu được những lợi ích đáng kể qua việc lắng nghe những từ ngữ về các con số 
và những ngôn ngữ toán học khác, sau đó, từ việc thực hành các kỹ năng toán học có liên quan tới việc đếm lại các hoạt động trong 
ngày với bố mẹ và người chăm sóc. 
Trong 5 năm đầu đời của bé, các con học đếm thông qua: 
• Lắng nghe những dãy số, với trải nghiệm học tên các con số và lặp lại theo thứ tự
• Quan sát người lớn đếm các đồ vật đồng thời thực hành đếm bằng cách tự đọc tên các con số theo trình tự
• Qua những trải nghiệm với số đếm, trẻ sẽ học được quy luật đếm và có thể tính chính xác số lượng một nhóm đồ vật nào đó
• Nói về một lượng nào đó bằng việc sử dụng từ ngữ về số lượng như “nhiều hơn” hoặc “rất nhiều”
• Sử dụng việc tính toán tổng các hoạt động về toán học đơn giản: Khi bố mẹ đưa ra những câu hỏi như, “Sẽ còn lại bao nhiêu 
nếu chúng ta lấy đi một lần? Liệu có thể đếm để tìm ra không?” hoạt động này sẽ giúp con bắt đầu nghĩ về việc đếm như một cách để 
giải quyết mọi vấn đề liên quan đến những con số, bao gồm việc cộng thêm, trừ đi và so sánh số lượng. 

Sử dụng những con số khi nói về ngày. Đếm các bước chân 
khi bố mẹ đi lên hoặc xuống trong khi bế con. Hát những 
bài hát đơn giản về số đếm như “Một, hai, kéo khóa giày 
của con”. Đếm những ngón chân của bé khi bố mẹ đang 
thay tã cho con.

Hãy chơi trò “Sự sắp xếp ngớ ngẩn” với trẻ nhỏ trong giai 
đoạn từ 12 đến 24 tháng. Đếm số khi bố mẹ và con cùng 
tham gia chơi trò này. Xếp chồng 2 khối hoặc vật dụng nào 
đó và sau đó bố mẹ hỏi bé, “Con có muốn thêm nữa không?” 
Hãy tiếp tục thêm “một cái nữa” cho con để chúng thêm vào. 
Hoạt động này dạy con ý nghĩa của “một” và “thêm nữa” – cả 
hai đều là những khái niệm quan trọng trong toán học. 

Hãy để việc đếm là một phần trong những hoạt động 
thường ngày. Ở một cửa hàng tạp hóa, bố mẹ có thể yêu 
cầu bé giúp mình đếm 3 quả táo xanh hoặc 2 hộp mì ống 
và đặt chúng vào giỏ hàng. Trước khi để bé con đi ngủ, hãy 
hỏi con muốn được bố mẹ dành cho 2 hay là 3 cái hôn. Hãy 
đếm thật to khi bạn hôn bé.

Làm toán khi đi bộ cùng con trên đường. Khi bố mẹ đi, hãy 
chơi một trò chơi mà bố mẹ và con cần phải đi “4 bước lớn”, 
tìm “6 viên sỏi” hoặc chạm vào “7 chiếc lá màu xanh”. Đưa ra 
những yêu cầu và thực hiện cùng con để giải quết “Có bao 
nhiêu”, ví dụ như “Có bao nhiêu bước từ cửa trước đến vỉa 
hè”? Đưa ra một vấn đề đơn giản như: “Bà ngoại đang chuẩn 
bị dùng bữa tối. Có bao nhiêu cái đĩa cần được đặt trên bàn”?
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