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Kiến thức và khả năng học tập (AKS): 

Mẫu giáo 
Toán 

● Trẻ có thể chứng minh mối quan hệ giữa các con số và đại lượng đến 20; kết nối phép đếm với số 

trong một tập hợp 

 

 

Điều này có nghĩa là… 

Học sinh biết tên số và có thể đếm chuỗi. 

Học sinh có thể đếm để biết số lượng đồ vật. 

Điều này sẽ là… 

Hành động 1: Trẻ nghe câu chuyện và đặt chính xác 

các thanh đếm vào khung 10. 

 (Khung 10) 

Hành động 2: Trẻ có thể nói tổng số lượng đồ vật trên 

khung 10 mỗi khi thêm người/con vật vào. 
 

Tên hoạt động: The Napping House TRÌNH ĐỘ: Thành thạo 

Tài liệu cần thiết: 

● The Napping House của Audrey Wood (sách thực tế hoặc bản ghi âm trên YouTube 

 https://www.youtube.com/watch?v=1uhyQqXs-8E) 

 

 

 

 

 

 

 
 

● Khung 10 cho con em quý vị (vẽ hoặc in ra)  

● 6-10 thanh đếm (nút, Cheerios, hạt, đồng xu, v.v.) cho mỗi trẻ 
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Hướng dẫn: 

1. Giải thích hoạt động cho trẻ. Quý vị sẽ đọc The Napping House cùng trẻ. Quý vị sẽ dừng lại mỗi khi 

có một người hoặc con vật lên giường. Lúc này, con em quý vị có thể thêm một thanh đếm vào khung 

10. Hãy để con kể cho quý vị xem có bao nhiêu người/con vật trên giường mỗi khi ai đó được thêm vào. 

2. Hãy bắt đầu đọc và sau mỗi trang, dừng lại để hỏi con em quý vị xem có bao nhiêu người đang ngủ 

trên giường và bao nhiêu thanh đếm đã được thêm vào khung 10. Quý vị có thể cần hỗ trợ nhắc trẻ đặt 

thanh đếm trên khung 10. 

Thí dụ, lúc đầu nên có 1 thanh đếm cho bà. 
 

 

3. Khi trẻ lên giường, nên có 2 thanh đếm. Hãy để con em quý vị kể có bao nhiêu người trên giường 

bây giờ. 
 

 

4. Làm điều này sau khi thêm mỗi thanh đếm vào khung 10. 

 

 
5. Phải có 6 thanh đếm trên khung 10, sau khi bọ chét tỉnh táo được thêm vào. 

 

 

6. Sau khi bọ chét cắn chuột, con em quý vị nên bắt đầu lấy các thanh đếm ra khỏi khung 10, khi câu 

chuyện tiếp tục, để thể hiện số người/con vật còn lại trên giường. 

Thí dụ, sau khi bọ chét cắn chuột, trên giường chỉ còn 4 người/con vật. 
 

 

7. Đến cuối truyện, sẽ không còn thanh đếm nào trên khung 10. 

8. Cuối cùng, hãy thảo luận với con em quý vị về những gì đã xảy ra trong câu chuyện. Hãy để con tóm 

tắt và kết nối các hành động với thanh đếm. 
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Nếu hoạt động quá khó, hãy thử: 

● Hãy bắt đầu với khung 5 và một khung bổ sung để con em quý vị được cung cấp số 

lượng hình ảnh chính xác. 

○ Thí dụ:       
● Nếu con em quý vị cần được hỗ trợ thêm, hãy đưa cho con một thanh đếm mỗi lần để đặt 

vào khung 5/10 khi có một người/con vật được thêm vào giường. 

● Quý vị có thể bỏ thanh đếm ra khỏi khung 10 cho con mình khi tình huống chuyển sang 

phép trừ ở giữa câu chuyện. Đây là mộtkhái niệm khó đối với học sinh. 

 

● Hình ảnh có thể được in ra để phù hợp với người/con vật đang nằm trên giường để giúp 

hiểu được sự tương xứng. Thí dụ, nếu bà trên giường, thanh đếm có thể là hình ảnh của 

bà. 

 

Hình ảnh phỏng theo 

 https://www.amazon.com/Napping-House-Figures-Flannelboard-Stories/dp/B005DVIQNO 

 

Nếu hoạt động quá dễ, hãy thử: 

● Nếu con em quý vị thành thạo hoặc thực hiện tốt hoạt động này mà không cần quý vị giúp đỡ 

nhiều, hãy cho con thử 10 thanh đếm trở lên. Điều này sẽ giúp con có trách nhiệm giữ chính 

xác số đếm. 

● Để tiếp tục tăng mức độ của hoạt động, hãy để con em quý vị viết các số dưới mỗi thanh 

đếm khi thêm vào khung 10. 

 

Nếu hoạt động phù hợp rồi, hãy thử: 

● Sau khi con em quý vị đã thành thạo hoạt động này, hãy thử các hoạt động bổ sung được 

liệt kê dưới đây để tiếp tục thực hành kỹ năng. 

○  Goody Bags 

○  Counting Mat Các hoạt 

động khác để thực ành kỹ năng: 

● Hãy sáng tạo với khung 10 của quý vị! Quý vị có thể tạo khung này trên giấy, bảng trắng, 

bằng phấn trên đường lái xe hoặc bằng que trong sân. 

● Tất cả những hoạt động này có thể được điều chỉnh phù hợp với con em quý vị. Nếu con em 

quý vị chưa sẵn sàng với khung 10, quý vị có thể thực hiện với một hàng để tạo khung 5. Nếu 

con em quý vị đã sẵn sàng để tiếp tục, quý vị có thể sử dụng 2 khung 10 và làm toán với các 

số lên đến 20. 
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Cho vào khung: Sử dụng một bộ thẻ hoặc thẻ Uno. Lật một thẻ và cho vào khung 10 theo số lượng 

được hiển thị trên thẻ. Hãy đảm bảo điều chỉnh bộ thẻ phù hợp với trình độ của con em quý vị. Nếu con 

em quý vị chỉ làm trên khung 5, hãy lấy ra các thẻ lớn hơn 5. 

Chạy đua đến 5, 10 hoặc 20: Làm một con xúc xắc với các số 1, 2 và 3, trên đó hoặc tạo một chồng thẻ 

chỉ có 1, 2 và 3. 

1. Mỗi người chơi cần một khung. Thay phiên nhau tung hoặc kéo thẻ. Nếu quý vị tung ra số 2, 

hãy lấp đầy hai ô trống trên bảng. Người đầu tiên lấp đầy hết khung sẽ thắng. 

2. Trong khi hoàn thành các hoạt động này, quý vị có thể hỏi những câu hỏi sau: 

● Có bao nhiêu ô đã được lấp đầy? 

● Có bao nhiêu ô còn trống? 

● Con cần thêm bao nhiêu nữa để lấp đầy khung? 

 

 

 

Video clip này sẽ giải thích rõ hơn về kỹ năng mà quý vị đang thực hiện với con mình. 

 Video clip GADOE để hiểu thêm về AKS 


