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CÁC CON SỐ:
HỌC TẠI NHÀ
CÁC Ý TƯỞNG VỀ SINH HOẠT LIÊN QUAN ĐẾN CON SỐ TẠI NHÀ
Cùng nhau đọc

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 đến thứ nhì là ai? Có mấy người tóc nâu?
Trong hình ai là người cao nhất? và Chúng ta đang
đọc trang mấy? Đếm khi quý vị lật trang.

Giúp con coi giờ đồng hồ kim và đồng hồ số.
Nói về thời gian. Ví dụ như: Chương trình truyền
hình con thích coi bắt đầu chiếu lúc mấy giờ? và
Chương trình này kéo dài bao lâu? Ghi các ngày
thể thao và giờ giấc vào lịch. Nói về các ngày trong
tuần, tháng trong năm và các mùa. Liên kết các sự
kiện với các ngày trong tuần, ví dụ như: Thứ Hai,
chúng ta đi nhảy và Thứ Tư, con đi tập khúc côn
cầu (hockey).

Thức ăn và nấu ăn
Nhờ con giúp đo lường các thành phần bằng thìa,
muỗng, một phần tư ly/cốc (cup) và một nửa ly/cốc
(cup). Nhờ con coi thời gian nấu ăn hoặc cài giờ
lò nướng.
Giúp con đọc thực đơn bữa ăn trưa ở trường và
giá các món khác nhau. Hãy để cho con tính ra
số tiền cần thiết.

Giúp con tính ra cách chia đều thức ăn và
thức uống, ví dụ như cắt bánh mì xănguých hoặc trái cây làm đôi và nói: Ba/mẹ
cắt thành hai miếng bằng nhau – một nửa
cho con và một nửa cho ba/mẹ Cùng nhau
dọn bữa ăn và đặt các câu hỏi như:

Thể thao
Thể thao là đề tài bao gồm toán học và dễ thảo
luận. Đặt các câu hỏi như: Ba bàn thắng (goal) là
được bao nhiêu điểm? Đội đang dẫn trước mấy
điểm (bàn thắng)? Đấu thủ nào ghi được nhiều bàn
thắng nhất? và Làm sao để con biết được người
nào chạy nhanh nhất?
Quý vị có thể:

• chỉ ra số điểm và giờ giấc hiển thị trên bảng điểm
• thảo luận về việc sử dụng cách tính tổng số điểm
và cách đếm điểm số.

• Chúng ta cần mấy cái đĩa và cốc/ly
• Ba/mẹ có ba cái nĩa, chúng ta cần thêm
mấy cái nữa?

• Mỗi người đều muốn hai xúc xích, liệu
chúng ta có đủ số hay không?

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