Vietnamese

MẪU GIÁO

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

• đếm các món trong xe đẩy, giỏ hay bao

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

• chỉ cho con thấy và tìm các con số trong tiệm, ví dụ
như trên thẻ giá và lối đi giữa các kệ hàng

• Cùng con đếm xe cộ. Làm cho trò chơi khó khăn
hơn một chút bằng cách đếm xe cùng màu.

• tìm và gom thành nhóm món nặng và nhẹ khi mở
các bao đồ mua sắm.

• Để ý tìm và chỉ ra các con số khi quý vị đi đây đi đó,
ví dụ như trên biển hiệu, biển số và các cửa trước.
Trong khu láng giềng
Khi đi bộ xung quanh khu láng giềng với con:
• đếm các căn nhà trên con đường của quý vị
• nói về các hình thể ví dụ như: Bảng nhường
đường là hình tam giác
• đọc và nói con số trên các hộp thư.

Hỏi con trong khi quý vị đang làm
các việc hàng ngày để cháu bắt đầu
suy nghĩ và nói chuyện về toán
học từ thuở bé.
Hãy đặt những câu hỏi như: Có bao
nhiêu? Chiều nào? Liệu nó có khớp vào
đó không? Liệu có đủ cho tất cả chúng
ta hay không? và Nó lớn cỡ nào?

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

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