Vietnamese

DỰ BỊ TIỂU HỌC

CÁC CON SỐ:
HỌC TẠI NHÀ
CÁC Ý TƯỞNG VỀ SINH HOẠT LIÊN QUAN ĐẾN CON SỐ KHI ĐI ĐÂY ĐI ĐÓ
Trong xe hơi

Mua sắm

Có rất nhiều trò chơi để quý vị có thể chơi với
con trong xe để con khỏi bị nhàm chán:

Giúp con không cảm thấy nhàm chán khi đi mua
sắm bằng cách bảo con:

• Cùng con đếm xe cộ. Làm cho trò chơi khó
khăn hơn một chút bằng cách đếm các chiếc
xe cùng màu. Lưu lại tổng số xe của từng màu
đã đếm được để coi màu nào thắng (có nhiều
xe nhất) khi cuộc hành trình kết thúc.

• đếm các món trong xe đẩy, giỏ hay bao

• Nói về phương hướng bằng từ ngữ như: trái,
phải, phía bắc, phía nam, phía đông và phía tây.
• Tại trạm xăng, đặt câu hỏi với con như: Giá
xăng hôm nay là bao nhiêu? và Làm sao con
biết điều này?
Trong khu láng giềng
Khi cùng con đi bộ loanh quanh khu láng giềng:
• đếm các căn nhà trên con đường của quý vị

• chỉ cho con thấy các vật ba chiều và nói vật này
được gọi là gì, ví dụ: Cái lon này là hình trụ
• tính ra số lượng cần thiết của mỗi món, ví dụ:
Chúng ta cần bao nhiêu xúc xích cho tất cả
mọi người cho bữa ăn tối?
• tìm và gom thành nhóm món nặng, nhẹ và cao
khi lấy các thứ trong các bao/túi đồ mua sắm ra
• chỉ cho con thấy và tìm các con số trong tiệm, ví
dụ như trên thẻ giá và lối đi giữa các kệ hàng
• tìm tòi và nói về tiền bạc, ví dụ như tiền giấy
và tiền cắc quý vị sử dụng để mua những thứ,
tiền thối lại và tổng số đồ đã mua.

• nói về các hình thể, ví dụ: Bảng nhường đường
là hình tam giác
• nói về phương hướng trong khi đi bộ đến nhà
một người bạn và các cửa tiệm.
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