
 

 

Mẫu giáo 
Toán 

 

 

AKS (Kiến thức và khả năng học tập)/Mục tiêu: Hiểu phép cộng và phép trừ. 

● Trình bày phép cộng và phép trừ bằng các đồ vật, ngón tay, hình ảnh tinh thần, hình vẽ, âm thanh 

(thí dụ: tiếng vỗ tay) biểu diễn các tình huống, giải thích bằng lời nói, biểu thức hoặc phương 

trình. 

● Giải các bài toán đố cộng và trừ, cộng và trừ trong phạm vi 10 (thí dụ: bằng cách sử dụng các đồ 

vật hoặc hình vẽ để biểu diễn bài toán.) 

 

Điều này có nghĩa là… 

Tôi có thể giải các bài toán đố cộng và trừ trong phạm 

vi 10 và biểu diễn các bài toán bằng hình vẽ. 

Tôi có thể ghi lại phép cộng và phép trừ trong phạm vi 

10 bằng cách vẽ một phương trình.  

Điều này sẽ là… 

Con em quý vị sẽ sử dụng các thảm một phần/một 

phần/tổng và các chiến lược khác để biểu diễn các bài toán 

cộng và trừ trong phạm vi 10. 

Con em quý vị sẽ trình bày một bài toán đố bằng cách vẽ 

một phương trình. 

 

Tên hoạt động: Cả vườn hoa của mẹ sẽ có bao nhiêu bông hoa? 

 

TRÌNH ĐỘ: Thành thạo 

 

Dụng cụ cần thiết: quý vị có thể liên lạc với giáo viên của con mình để mượn dụng cụ nếu cần. 

 

• Thảm một phần/một phần/tổng (Có thể vẽ)  Thảm một phần/một phần/tổng kỹ thuật số 

• Que tính màu  

 
 

• Bút chì và giấy 

 

TỔNG 

MỘT PHẦN MỘT PHẦN 

https://toytheater.com/part-part-whole/
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Hoạt động về phép cộng: 

1. Cha mẹ sẽ đọc to bài toán: 

Bây giờ là mùa xuân và mẹ sẽ về nhà và trồng một khu vườn vào chiều nay. Khu vườn trông thế này: 

Một phần khu vườn của mẹ có 5 bông hoa màu đỏ. Một phần khu vườn của mẹ có 2 bông hoa màu vàng. 

Vậy toàn bộ vườn hoa của mẹ sẽ như thế nào. Cả vườn hoa của mẹ sẽ có bao nhiêu bông hoa? 

2. Cha mẹ sẽ nói to: "Chúng ta biết là có thể biểu diễn các tình huống toán học bằng cách sử dụng các công 

cụ toán học. Vì vậy, chúng ta sẽ sử dụng các que tính để biểu diễn khu vườn của mẹ trên thảm một 

phần/một phần/tổng thay vì hình ảnh khu vườn của mẹ". 

3. Mẹ sẽ đặt những bông hoa màu đỏ vào một phần của thảm và những bông hoa màu vàng vào phần kia của 

thảm. Cha mẹ sẽ làm mẫu đếm 1, 2, 3, 4, và 5, hoa đỏ và 1, 2 hoa vàng khi vừa trượt que tính. 

 

 

 

4. Cha mẹ sẽ nói to: Khi chúng ta cộng, chúng ta nối hai phần để tạo thành một tổng số. Vì vậy, khi mẹ kết 

hợp/nối hai phần, chúng ta sẽ có thể đếm xem có bao nhiêu bông hoa trong toàn bộ vườn hoa của mẹ. 

5. Cha mẹ sẽ làm mẫu đếm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 khi vừa trượt các que tính lại với nhau. 

 

  

MỘT PHẦN MỘT PHẦN 

TỔNG 



Toán Mẫu giáo  
 

 

6. Cha mẹ sẽ làm mẫu viết câu phương trình như sau: 

5 + 2 = 7 
7. Cha mẹ sẽ nói to: Cả vườn hoa của mẹ sẽ có bao nhiêu bông hoa? Sau đó, cha mẹ sẽ làm mẫu nói to và 

viết câu trả lời cho bài toán đố. 

Có 7 bông hoa trong cả vườn hoa của mẹ. 

 

Hoạt động về phép trừ: 

1. Cha mẹ sẽ đọc to bài toán: 

Có 9 viên kẹo dẻo trong bát. Mẹ đã ăn 3 viên kẹo dẻo. Hỏi bây giờ còn bao nhiêu viên kẹo dẻo 

trong bát? 

2. Để trả lời câu hỏi, cha mẹ sẽ nói to: "Chúng ta biết là có thể biểu diễn các tình huống toán học bằng cách 

sử dụng các công cụ toán học. Vì vậy, chúng ta sẽ sử dụng các que tính để đại diện cho 9 viên kẹo dẻo và 

đặt chúng vào bát. 

Cha mẹ sẽ làm mẫu đếm số kẹo dẻo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 và 9. Sau đó, cha mẹ sẽ làm mẫu dán nhãn cho 

bức tranh bằng các con số, viết số 9. 

 

 

 

 

MỘT PHẦN MỘT PHẦN 

TỔNG 
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3. Cha mẹ sẽ nói to: Bây giờ chúng ta đã có số kẹo dẻo trong bát của mình, chúng ta sẽ vẽ một hình tròn để 

đại diện cho số kẹo dẻo mẹ đã ăn. 

 

4. Cha mẹ sẽ nói to: Mẹ đã lấy 3 viên kẹo dẻo ra khỏi bát và mẹ sẽ đặt chúng vào hình tròn lấy đi, khi cha 

mẹ làm mẫu đếm 1, 2 và 3, đồng thời trượt các que tính và dán nhãn cho bức tranh bằng số 3. Vẽ dấu (-) 

bên cạnh. 

 

 

5. Cha mẹ sẽ làm mẫu đếm số kẹo dẻo còn sót lại trong bát… 1, 2, 3, 4, 5, 6. Còn 6 viên kẹo dẻo trong bát. 

Cha mẹ sẽ làm mẫu dán nhãn các que tính còn lại, viết số 6 bên cạnh. Đây sẽ là câu trả lời cho bài toán 

đố. 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

còn lại 



Toán Mẫu giáo  
 

 

6. Cha mẹ sẽ nói to và làm mẫu viết câu phương trình  

9 - 3 = 6 
7. Cha mẹ sẽ nói to và làm mẫu viết câu trả lời cho bài toán đố. 

 Bây giờ còn 6 viên kẹo dẻo trong bát. 

Nếu quý vị không có các học cụ ở nhà, quý vị luôn có thể để con em sử dụng các hình vẽ để biểu diễn các bài toán 

và bắt đầu gắn nhãn cho hình bằng các con số, phương trình và/hoặc từ ngữ, giống như trong hình sau: 

 

 

Nếu hoạt động quá khó, hãy thử: 

Quý vị có thể tập làm các bài toán tương tự nhưng bây giờ làm mẫu trong phạm vi 5 để hỗ trợ sự phát triển các kỹ 

năng toán học của con mình. 

 

Thí dụ về phép cộng: 

 Dụng cụ cần thiết: quý vị có thể liên lạc với giáo viên của con mình để mượn dụng cụ nếu cần. 

• Bút chì, bút dạ hoặc bút màu và giấy. 

• Kết nối hình khối hoặc bất kỳ học cụ nào khác có sẵn tại nhà.  

Hướng dẫn: 

Trẻ mẫu giáo cần có nhiều trải nghiệm sử dụng từ vựng nối (cộng) và tách ra (trừ) trước khi giới thiệu các ký 

hiệu (+, -, =) và các phương trình để gắn ý nghĩa cho các ký hiệu. Để đơn giản hóa điều này, chúng ta sẽ thực 

hành trong phạm vi 5. 
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1. Cha mẹ sẽ đọc to bài toán: 

Có 2 con gấu đang đứng trên tường. Thêm một con gấu nữa tham gia cùng. Bây giờ, có 3 con gấu đang đứng trên 

tường. 

 và thành  

2. Để giải bài toán, cha mẹ sẽ nói to: "Chúng ta biết là có thể biểu diễn các tình huống toán học bằng cách sử 

dụng các công cụ toán học. Vì vậy, chúng ta sẽ sử dụng các que tính để đại diện cho những con gấu. 

 và  

 

3. Cha mẹ sẽ làm mẫu đếm và dán nhãn các que tính bằng cách sử dụng các con số và ký hiệu (+, -, =) và 

viết câu phương trình như trong hình sau. 

 

 

Thí dụ về phép trừ: 

Dụng cụ cần thiết: quý vị có thể liên lạc với giáo viên của con mình để mượn dụng cụ nếu cần. 

• Bút chì, bút dạ hoặc bút màu và giấy. 

• Kết nối hình khối hoặc bất kỳ học cụ nào khác có sẵn tại nhà.  

 

 

 
giống như 

(và) (thành) 
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Hướng dẫn: 

1. Cha mẹ sẽ đọc to bài toán: 

Có 5 con sâu trên một chiếc lá. 2 con trong số đó đã rời đi để ăn táo. Bây giờ, còn 3 con sâu trên lá. 

2. Để giải bài toán, cha mẹ sẽ nói to suy nghĩ: "Chúng ta biết là có thể biểu diễn các tình huống toán học 

bằng cách sử dụng các công cụ toán học. Vì vậy, chúng ta sẽ sử dụng các que tính để đại diện cho những 

con sâu. Cha mẹ sẽ làm mẫu đếm 1, 2, 3, 4, 5 và sau đó quý vị sẽ làm mẫu dán nhãn que tính bằng số 5, 

Cha mẹ sẽ làm mẫu vẽ một hình tròn tượng trưng cho số lấy đi và ký hiệu (-) giống như hình. 

Cha mẹ sẽ nói to: Có 5 con sâu trên một chiếc lá. 

 

 

3. Cha mẹ sẽ làm mẫu tách 2 con sâu đã rời đi để ăn táo, khi quý vị làm mẫu trượt que tính sang hình tròn 

lấy đi; ghi nhãn hình tròn  bằng số 2. 

Cha mẹ sẽ nói to: Có 5 con sâu trên một chiếc lá. 2 con trong số đó đã rời đi để ăn táo. 

 

 

 

4. Cha mẹ tiếp tục làm mẫu, dán nhãn cho phần còn lại khi quý vị viết số 3 cho số con sâu còn lại trên chiếc 

lá. 

 Cha mẹ sẽ nói to: Có 5 con sâu trên một chiếc lá. 2 con trong số đó đã rời đi để ăn táo. Bây giờ, còn 3 con sâu 

trên lá. 

 

  

lấy đi 

(-) 
 

lấy đi 
(-) 

 

còn lại 

lấy đi 

(-) 
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Nếu hoạt động quá dễ, hãy thử: bộ-đếm-hai-màu-khung-mười 

 

• Cho con em quý vị nghe hoặc đọc bài toán này: Sarah đang cho các món đồ vào túi. Sarah chỉ có thể 

bỏ 8 món đồ vào túi. Cô ấy còn một số bánh quy và một số bánh nướng nhỏ. 

• "Chúng ta biết là có thể biểu diễn các tình huống toán học bằng cách sử dụng các công cụ toán học. 

Vì vậy, chúng ta sẽ sử dụng các que tính để đại diện cho các món đồ.  

• Hai người bạn của quý vị có hai ý kiến khác nhau: 

• 1) Carlos nghĩ ... "Chỉ có một cách để Sarah có thể bỏ 8 món đồ vào túi." 

• 2) Camila nói, "Có nhiều hơn 1 cách để Sarah có thể bỏ 8 món đồ vào túi." 

• Quý vị đồng ý với ai? 

• Vẽ tất cả các hình cho thấy lý do tại sao quý vị đồng ý. 

 

     

 

• Quý vị cũng có thể sử dụng thảm một phần - một phần - tổng. 

 

  

8 trong số các 
món đồ 

https://toytheater.com/two-color-counter-ten-frame/
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Nếu hoạt động ở mức vừa phải, hãy thử:  

• Vào liên kết này để tìm thêm các bài toán khác để tiếp tục rèn luyện kỹ năng này với con em quý vị. 

KHÔNG BẮT BUỘC 

SƠ ĐỒ MỘT PHẦN-MỘT 

PHẦN-TỔNG 

Một phần Một phần 

Tổng 

https://www.k5learning.com/free-preschool-kindergarten-worksheets/addition/addition-word-problems
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