
 

 

Mẫu giáo 
Toán 

AKS = Kiến thức và khả năng học tập: chương trình học của con em quý vị trong năm nay ở trường. 

 

Mục tiêu/AKS: Đếm để nói ra số lượng đồ vật. Đếm để trả lời các câu hỏi "có bao nhiêu?" trong phạm vi 

20 đồ vật được sắp xếp trong một đường thẳng, một hình chữ nhật hoặc một hình tròn, hoặc trong phạm 

vi 10 đồ vật được sắp xếp phân tán; đếm xem có bao nhiêu đồ vật; trong phạm vi từ 1-20; xác định và có 

thể đếm đồng xu trong phạm vi 20 (sử dụng đồng xu làm học liệu trong nhiều bối cảnh toán học). 

 

 
Điều này có nghĩa là… 

Trẻ có thể đếm dưới 20 đồ vật mỗi lần và cho 

biết có bao nhiêu. 

Trẻ có thể đếm các đồ vật trong một đường 

thẳng, trong một hình chữ nhật, trong một hình 

tròn, hoặc thậm chí nằm rải rác. 

 

 

Điều này sẽ là… 

Trẻ sẽ đếm đến 20, bắt đầu từ một số bất kỳ nhỏ hơn 

20.  

Trẻ sẽ chạm vào và đếm các đồ vật theo các cách 

sắp xếp khác nhau. 

Trong phạm vi này, trẻ đọc và viết các chữ số và biểu 

thị một số đồ vật bằng chữ số. 

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

Tài liệu cần thiết: hãy liên lạc với giáo viên của con em quý vị để nhận tài liệu, nếu cần. 

● Cái tô đựng đồ đếm (các đồ có thể nhặt lên và đếm từng món một). Có thể dễ dàng đếm bất kỳ 

học liệu nào có sẵn ở nhà: bánh quy giòn, mì ống thắt nơ, bút chì màu, đồng xu, ngũ cốc, v.v.  

    

Học liệu toán kỹ thuật số:  Gấu       Đồng xu  Các ô vuông màu 

Hướng dẫn:  

1. Hãy đọc to cho con em quý vị nghe: “Angel có một tô bánh quy giòn. Bạn của cậu ấy yêu cầu cậu 

ấy lấy ra 8 chiếc bánh trong số đó. Hãy giúp Angel đếm 8 chiếc bánh hình con cá vàng nhé.”  

2. Hãy nói to suy nghĩ, “Mẹ sẽ sử dụng bộ đồ đếm này để nghĩ xem Angel cần làm gì. Mẹ hiểu là 

Angel cần đổ ra những chiếc bánh này để có thể đếm ra được 8 chiếc trong số đó.” 
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3. Sau khi mẹ đổ bánh ra, mẹ cần phải xếp chúng lại để có thể đếm được dễ dàng. (Quý vị đổ bộ 

đồ đếm ra và bắt đầu xếp chúng để đếm cùng con em quý vị) 

  

4. Mẹ sẽ chạm vào từng chiếc bánh khi đếm để biết là mẹ đã đếm nó. Một… hai… ba… bốn… 

năm… sáu… bảy… tám. Mẹ có tám chiếc bánh. Mẹ biết con số này bởi vì mẹ đã xếp chúng ra, 

đã chạm vào và đếm từng chiếc một. 

  

 

5.  Vì vậy, để giúp Angel… (hãy để con em quý vị làm điều này, giống như Angel) mẹ sẽ bảo Angel 

đổ những chiếc bánh quy ra, xếp chúng và sau đó chạm vào từng chiếc một khi đếm cho đến khi 

đủ 8 chiếc. 

 

6. Cuối cùng, hãy sử dụng đúng những chiếc bánh quy đó và đặt chúng thành một vòng tròn. Hãy 

yêu cầu con em quý vị đếm số bánh quy giòn ngay bây giờ. Hãy hỏi, Số lượng bánh có thay đổi 

không con?” Hãy lặp lại với một hình chữ nhật và sau đó đặt rải rác. Con em quý vị nên nhận 

thấy sự sắp xếp đã thay đổi, nhưng số lượng thì không. Hãy tiếp tục với các đồ vật và con số 

khác trong phạm vi 20 trong vòng chín tuần. 

 

  

hình tròn 
mảng hình chữ 

nhật rải rác 
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Nếu hoạt động quá khó, hãy thử:  

1. Tập đếm các số từ 1 - 5 trước. Quý vị cho con mình xem một bộ đồ vật và yêu cầu con trả lời 

câu hỏi, "Có bao nhiêu?" Thí dụ: 

Quý vị đặt năm chiếc bánh quy thành một hàng và hỏi, “Có bao nhiêu? Hãy để con em quý vị 

đếm từng chiếc bánh quy một và nói cho quý vị biết tổng số bánh quy. 

 

2. Hãy sử dụng một dãy số trong khi đếm các đồ vật. 

3. Hãy sử dụng khung mười trong khi đếm các đồ vật. 

 

 

Nếu hoạt động quá dễ, hãy thử:  

1. Sử dụng đồng xu để sắp xếp như bên dưới. Mục tiêu của chúng ta là đếm đồng xu bằng cách 

giữ nguyên vị trí quý vị bắt đầu, sau đó chạm vào và đếm từng đồng xu trong khi nói to số khi quý 

vị chạm vào và đếm. Hình dưới đây thể hiện những đồng xu được trao cho Mary và Jose. 

 

2. Quý vị hỏi, “Ai có 11 đồng xu nhỉ? Để đếm những đồng xu này; Mẹ cần phải đánh dấu điểm xuất 

phát trên một trong những đồng xu. Mẹ sẽ làm điều đó đầu tiên. Mẹ sẽ bắt đầu bằng cách đếm 

những đồng xu của Mary.” 

Đồng xu của Mary 

Đồng xu của Jose 
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3. Hãy dùng ngón tay chạm vào đồng xu đầu tiên để biết điểm xuất phát của quý vị. Sau đó hãy nói: 
“Mẹ nghĩ sẽ dễ dàng hơn khi đếm từ trái sang phải giống như khi mẹ đọc” và cùng con đếm to.  

 

4. Hãy chỉ vào và đếm từng đồng xu bắt đầu từ đồng xu đầu tiên của Mary) Một… hai… ba… bốn… 

năm… sáu… bảy… tám. Sau đó, hãy dừng lại ở con số tám và nói… “như vậy Mary có 8 đồng 

xu, có nghĩa là Mary không có đủ 11 đồng xu. Để chắc chắn hơn, mẹ sẽ đếm số đồng xu của 

Jose để xem liệu Jose có đủ 11 đồng xu không nhé. Để đếm những đồng xu này; Mẹ cần phải 

đánh dấu điểm xuất phát trên một trong những đồng xu. Mẹ sẽ làm điều đó đầu tiên." 

 

5. Hãy chỉ vào đồng xu đầu tiên, nói, “Mẹ nghĩ sẽ dễ dàng hơn khi đếm từ trái sang phải giống như 

khi mẹ đọc. Mẹ sẽ chạm vào từng đồng xu khi đếm to." (hãy chỉ vào và đếm từng đồng xu bắt 

đầu từ đồng xu đầu tiên của Jose) “Một… 

hai…ba…bốn…năm…sáu…bảy…tám…chín…mười…mười một. Mẹ dừng lại ở con số mười 

một… như vậy Jose có mười một đồng xu.”  

 

6. Quý vị cũng có thể tăng số lượng lên hơn 20. Có thể phát cho các em một đống đồ vật và yêu 

cầu đếm một số lượng hơn 20.  Thí dụ: “Cô có một đống đồng 5 xu. Con có thể đếm ra 22 đồng 

5 xu trong số đó không?” Hãy lặp lại quá trình này với các đồ vật khác nhau và các số lớn hơn 

20. 

 

  

Đồng xu của Jose 

Đồng xu của Jose 

Đồng xu của Mary 

Đồng xu của Mary 
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Nếu hoạt động phù hợp rồi, hãy thử:  

1. Cô muốn dạy các con cách đếm các đồ vật được trình bày trên một trang bằng cách đánh 

dấu điểm xuất phát của chúng ta, sau đó chạm vào và đếm từng đồ vật một, đồng thời nói to 

số khi chúng ta chạm vào và đếm, sau đó viết ra số đã đếm được. Các nhà toán học làm 

điều này để giúp họ đếm các mục được trình bày trên một trang và ghi lại số lượng. 

 

2. Các con hãy nói to suy nghĩ của mình…” Hãy nhìn vào bức tranh này. Đây là những chiếc 

bút chì màu trên bàn của Bella trong lớp học mỹ thuật.” 

  

 

3. Bella đếm được tất cả 16 chiếc bút chì màu. Leilani đếm được 13 chiếc bút chì màu. Ai đếm 

đúng nhỉ? Bella hay Leilani? “Để đếm được những chiếc bút chì màu này; Cô cần đánh dấu 

điểm xuất phát trên một trong những chiếc bút chì màu. Cô sẽ làm điều đó đầu tiên. Cô sẽ 

đặt một dấu chấm trên chiếc bút chì màu đầu tiên để biết điểm xuất phát. Cô nghĩ sẽ dễ dàng 

hơn khi đếm từ trái sang phải giống như khi cô đọc.” 

 

 

 

4. (Hãy chỉ vào và đếm từng chiếc bút chì màu bắt đầu bằng hộp bút màu ngoài cùng bên trái) 

“Một… hai… ba… bốn… năm… sáu… bảy… tám… chín… mười… mười một… mười một… 

mười ba… mười bốn… mười lăm… Mười sáu. Cô dừng lại ở con số mười sáu… như vậy có 

mười sáu chiếc bút màu trên bàn. Cô có thể viết số 16 để thể hiện số bút chì màu mà cô đã 

đếm được.” (Quý vị có thể viết số 16 bên cạnh bức tranh bút chì màu) “Bella đếm đúng. Có 

16 chiếc bút chì màu trên bàn.” 

5. Hãy tiếp tục trình bày các ví dụ cho học sinh để các em xác định xem ai đúng. Thí dụ: Hãy 

đặt một nhóm nhỏ các nút trong một vòng tròn trên bàn và nói, “Cô nghĩ là có 19 nút. Các em 

có nghĩ cô đoán đúng không? Tại sao đúng hoặc tại sao không?” Hãy lặp lại với các cách 

sắp xếp và các số khác nhau từ 11-20. 


