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MẪU GIÁO

CÁC CON SỐ:
HỌC TẠI NHÀ
CÁC Ý TƯỞNG VỀ SINH HOẠT LIÊN QUAN ĐẾN CON SỐ TẠI NHÀ
Đọc chung

Nói về thời gian

Sách là cách dễ dàng và thú vị để đưa toán học vào
nhà quý vị. Khi đọc, quý vị hãy làm cho con hứng thú
hơn bằng cách đặt các câu hỏi như: Người thứ hai
đến là ai? Có bao nhiêu người tóc nâu? Ai là người
cao nhất trong hình? và Chúng ta đang ở trang mấy?
Đếm khi quý vị lật trang.

• Nói về những ngày trong tuần và các sinh hoạt
diễn ra vào những ngày cụ thể. Ví dụ: Vào ngày
Chủ Nhật, chúng ta đi thăm Ông Bà và vào thứ Tư,
chúng ta đi mua sắm.

Giờ tắm gội là lúc tuyệt vời để học đo
lường khi chơi với nước.

Thức ăn và nấu ăn
Nhờ con quý vị giúp đo lường các thành phần bằng
thìa/muỗng, muỗng múc và ly (cup). Bảo con cài đặt
đồng hồ đếm thời gian của lò nướng. Cùng con nấu
ăn và đặt những câu hỏi như: Có mấy người đang
ăn? Chúng ta cần mấy đĩa và cốc/ly? và Chúng ta
có đủ nĩa cho mọi người hay không?

• Nói về các sinh hoạt ban ngày, đêm, buổi sáng và
buổi chiều, ví dụ như: Vào ban đêm tôi đi ngủ và
Tôi tắm vòi sen vào buổi sáng.
• Nói chuyện về các mùa và các tháng trong năm, ví
dụ như: Sinh nhật của con là tháng Năm và Chúng
ta chơi football vào mùa đông.

Chỉ cho con quý vị biết tổng số lượng của
một nhóm các vật sẽ không đổi ngay cả khi
chúng ta thay đổi vị trí của chúng.
Xếp một số vật thành hàng và hỏi,
Mấy cái? Gom các vật giống nhau vào
thành một nhóm và hỏi, Mấy cái?
Câu trả lời giống nhau.

Thể thao
Thể thao là đề tài bao gồm toán học và dễ thảo luận.
Quý vị có thể:
• chỉ ra điểm số trên bảng điểm
• nói về vị trí trong cuộc đua – hạng nhất, nhì, ba ...
hạng bét.

Quý vị sẽ tìm được nhiều
tờ thông tin về học tập tại nhà hơn
tại education.wa.edu.au.
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