
 

Kindergarten Math- Unit 3 - Vietnamese 

Mẫu giáo 
Toán 

Mục tiêu/AKS: Sắp xếp và phân tách các số từ 11 đến 19 thành hàng chục và một số đơn vị khác (thí dụ: 

bằng cách sử dụng các đồ vật hoặc hình vẽ), và ghi lại từng thành phần hoặc cách phân tách bằng một 

hình vẽ hoặc phương trình (thí dụ: 18 = 10 + 8); hiểu rằng những con số này bao gồm hàng chục và một, 

hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám hoặc chín đơn vị 

 

 

Điều này có nghĩa là… 

Tôi có thể ghép lại và tách một số thành hàng chục 

và một số đơn vị khác bằng cách sử dụng các đồ 

vật hoặc hình vẽ. 

 

Tôi có thể ghi lại từng thành phần hoặc cách phân 

tách bằng cách vẽ một phương trình. 

Điều này sẽ là… 

Con em quý vị sẽ sử dụng khung 10 và công cụ đếm để 

biểu thị một nhóm gồm hàng chục và một số đơn vị 

khác. 

 

Con em quý vị sẽ sử dụng khung 10, công cụ đếm 

và/hoặc số để ghi lại một phương trình. 

 

 

Tên hoạt động: Đếm tại nhà TRÌNH ĐỘ: Thành thạo 

Tài liệu cần thiết: quý vị có thể liên lạc với giáo viên của con em quý vị để mượn tài liệu nếu cần. 

• Một thùng chứa các công cụ đếm (bất kỳ học cụ nào có sẵn ở nhà có thể dễ dàng lấy và đếm một 

lần). Bánh lạt hình cá, mì ống thắt nơ, bút chì màu, đồng xu, ngũ cốc cheerios, cúc áo, đồng xu, 

bánh quy, v.v. Học cụ ảo 

 

   

  

https://www.didax.com/pub/media/pdf/Embed_Codes_for_Didax_Virtual_Manipulatives.pdf
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• Đối với hoạt động này, chúng tôi sẽ sử dụng các khối kết nối Digital Connecting Cubes 

  

• Khung 10 (có thể vẽ) Digital Tens Frame 

 

• Giấy và bút chì. Digital Whiteboard 

Hướng dẫn:  

Cha mẹ sẽ đọc to câu chuyện: 

Claudia có 19 con giun để đi câu cá. Cô ấy có đủ giun để tạo thành một nhóm mười con không? Còn sót 

lại con giun nào không? 

Để trả lời những câu hỏi này hoặc giải bài toán này, chúng ta hãy đếm 19 công cụ đếm để tượng trưng cho 

19 con giun". 

 

Cha mẹ đếm 19 học cụ. 

 

19 con giun 

Cha mẹ sẽ nói to suy nghĩ: "Mẹ sẽ nhóm một số con giun này lại với nhau trong khung 10 này để cho thấy 10 

công cụ đếm. Giờ cùng mẹ đếm xem chúng ta có thể làm một nhóm những con giun không". Cha mẹ sẽ đếm 

mẫu: Một...hai...ba...bốn...năm...sáu...bảy...tám...chín...mười. Chúng ta có mười con trong khung 10. 

     

http://www.didax.com/apps/unifix/
https://apps.mathlearningcenter.org/number-frames/
https://awwapp.com/
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   Và thêm 9 con nữa "Mẹ 

nhận thấy có 10 con trong nhóm hình khối của mẹ, và còn lại 9 con nữa. Hãy cùng mẹ đếm lại các hình khối 

để chắc chắn rằng có tổng cộng mười chín con giun." 

Cha mẹ sẽ đếm nhóm gồm hàng chục, Một...hai...ba...bốn...năm...sáu...bảy...tám... chín...mười, rồi đếm trên 

chín hình khối tiếp theo, mười một, mười hai, mười ba, mười bốn, mười lăm, mười sáu, mười bảy, mười 

tám và mười chín. 

"Vì có 19 công cụ đếm đại diện cho 19 con giun trong mô hình của mẹ, nên mẹ biết rằng 19 bằng 10 cộng 

với 9. Mẹ đã phân tách 19 thành một hàng chục và 9 đơn vị nữa" 

"Claudia có đủ sâu để tạo thành một nhóm mười con. Cô ấy sẽ còn lại 9 con nữa. Vì vậy, mười chín bằng 10 

cộng 9." (Viết câu lệnh này cho con em quý vị xem và hiểu.) 

Cha mẹ nên hỏi, "Con có thể tạo thành một nhóm mười không?" 

"Còn sót lại con giun nào không?" 

"Làm sao con biết?" 

Nói và viết suy nghĩ của quý vị bằng cách sử dụng gốc câu:  

 

19 bằng ____________ cộng _____________ đơn vị." 

19 = 10 + 9 

Nếu hoạt động quá khó, hãy thử:  

Tài liệu cần thiết:  

• Bút chì hoặc sáp màu 

• Hình khối hoặc bất kỳ học cụ nào khác có sẵn ở nhà. 

• Thẻ số 11-16 
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11 12 

13 14 

15 16 
Hướng dẫn: 

• Cắt thẻ 

• Trộn các thẻ số (11-16) và đặt chúng úp xuống. 
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• Chọn một thẻ ở trên cùng của đống thẻ. Nói số trên thẻ và đếm đủ số học cụ tương ứng. 

• Cha mẹ và trẻ phải phân tách từng số bằng các học cụ sử dụng hai khung 10 để biểu thị hàng chục và 

các đơn vị cho mỗi số. 

 

 

• Tiếp tục chọn các thẻ số khác nhau và phân tách các số cho đến khi con em quý vị có thể phân 

tách các số mà không cần phải sử dụng hai khung 10... 

 

Nếu hoạt động quá dễ, hãy thử:  

• Chơi một trò chơi khớp nối. Cắt các thẻ và yêu cầu con em quý vị nối chúng với khung 10 tương 

ứng và yêu cầu trẻ viết phương trình cho mỗi thẻ (thí dụ: 11 = 10 + 1). 
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11 là mười 
cộng 1 đơn vị 

12 là mười 
cộng 2 đơn vị 

13 là mười 
cộng 3 đơn vị 

14 là mười 
cộng 4 đơn vị 

15 là mười 
cộng 5 đơn vị 

16 là mười 
cộng 6 đơn vị 

17 là mười 
cộng 7 đơn vị 

18 là mười 
cộng 8 đơn vị 

19 là mười 
cộng 9 đơn vị 
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• Cha mẹ cũng có thể tạo ra các tình huống bằng cách sử dụng các bài toán đố liên quan đến số 

11-20. Yêu cầu trẻ phân tách các số, vẽ hình và viết phương trình để giải bài toán đố.  
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Nếu hoạt động là phù hợp, hãy thử:  

• Chọn một thẻ số (11 - 19) 

• Ghi lại số 

• Đếm các học cụ để khớp với số 

• Xây dựng một nhóm hàng chục. Tô màu và biểu thị một nhóm gồm hàng chục và những đơn vị 

còn lại cho mỗi số.  

• Nói và viết suy nghĩ của bạn bằng cách viết một phương trình  

 

Con số: 

bằng __________________ một chục cộng các đơn vị khác. 


