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CÁC CON SỐ:
HỌC TẠI NHÀ
LÀM TOÁN HỌC CÓ Ý NGHĨA
Dưới đây là một số ý tưởng để giúp quý vị đưa
toán học vào cuộc sống cho con em mình:

• Hãy nói thành tiếng những gì trong trí khi quý vị
sử dụng các con số, giờ giấc, vị trí và số đo để
con quý vị thấy toán học có thể có ích như thế
nào. Ví dụ như: Không biết chúng ta có đủ táo
hay không? và Chúng ta hãy đếm cho chắc ăn.
• Khuyến khích con nói thành tiếng (thuyết minh)
những gì cháu đang làm. Đặt câu hỏi và cũng để
cho con đặt câu hỏi. Điều này giúp các em hiểu
ý nghĩa các thứ và giúp các em hiểu những gì
các em đang làm. Đây là một cách hiệu quả
để học tập.
• So sánh và xếp theo thứ tự chiều dài các món ở
trong và xung quanh nhà. Ví dụ như: Thùng/đồ
đựng nào cao nhất? Chiếc vớ nào dài nhất? và
Con có thể xếp mấy cái ly này theo thứ tự từ lùn
nhất đến cao nhất không?

• Đặt câu hỏi với con trong khi quý vị đang làm
các công việc thường ngày để con quý vị bắt
đầu suy nghĩ và nói chuyện về toán học từ nhỏ.
Đặt các câu hỏi như: Có bao nhiêu rồi? Chiều
nào? Liệu nó vô lọt không? Liệu có đủ cho tất
cả mọi người không? và Nó lớn cỡ nào?
• Ngợi khen khi con cố gắng, ngay cả khi con
trả lời sai. Nếu con không biết câu trả lời, quý
vị hãy để cho con có thời gian nghĩ ra câu trả
lời. Nếu trả lời giùm con, quý vị hãy nói về
cách quý vị đã tìm ra câu trả lời. Điều này sẽ
giúp con quý vị tự tin dần khi học tập. Hãy cho
con có thời gian để suy nghĩ và thời gian trả
lời câu hỏi của quý vị. Hãy kiên nhẫn.
Tuân theo nguyên tắc vàng 'ít và thường
xuyên' – mỗi ngày học một vài phút về con
số thì tốt hơn một buổi học toán 30 phút.

• Khuyến khích con đọc các catalô, ví dụ như cháu
có thể tìm tất cả các món giá dưới $5. Đặt các
câu hỏi như: Với $10 chúng ta có thể mua được
bao nhiêu lon? và Nếu con có $50 để chi tiêu, con
có thể mua được những gì với số tiền này?
• Khuyến khích con để ý và sử dụng các kiểu dạng
trong môi trường, ví dụ như các kiểu dạng trên
giấy gói, bàn ghế, dây chuyền và quần áo. Tạo
ra các kiểu dạng bằng hột cườm và các
cục/khối.
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Tắt Tivi. Con quý vị sẽ dễ tập trung hơn khi
không có gì khác khiến cháu bị phân tâm.

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