
 

   

Đếm
Bảng Lựa Chọn 
Đề nghị con em quý vị lựa chọn một hoạt động trở lên trong số các hoạt động dưới đây. Đưa 

ra lựa chọn và làm theo chỉ dẫn là những kỹ năng quan trọng để phát triển nhận thức và cảm 

xúc xã hội. Lựa chọn trong số các hoạt động sau đây để tìm hiểu xem con em quý vị có 

thể đếm đến số bao nhiêu. 

Các Câu Hỏi cần Đặt Ra: 

• Đề nghị con em quý vị đếm đến con số lớn nhất có thể. Bắt đầu bằng cách nói, "Một, 

hai, ba…"  

• Hỏi "Sau số sáu là số mấy? Sau số ba? Sau số năm?"   

• Cho trẻ 20 đồ vật để đếm.  Nói là "Con đếm số [vật] đi".  Khi trẻ đếm xong, hãy hỏi 

"Vậy con có tất cả bao nhiêu?" 

Mẹo cho Gia Đình: 

Tìm cơ hội để đếm 

trong suốt cả ngày. 

Khuyến khích trẻ 

chạm tay hoặc chỉ vào 

vật trong khi đếm.  

Hãy để hoạt động này 

được vui nhộn và có 

sự vận động. Tìm các 

vật mà trẻ sẽ thích 

đếm. Trẻ nhỏ thường 

hay vấp ở các số có 

đuôi "teen" (13, 14, 

v.v.) khi học. Hãy đặc 

biệt chú ý khi tập 

đếm từ 11–20.  

Đếm Số Giây: Cho 

trẻ đoán xem để làm 

xong một nhiệm vụ sẽ 

mất khoảng bao 

nhiêu giây (mặc quần 

áo, xỏ giày, dọn đồ 

chơi). Để trẻ đếm 

trong lúc quý vị bấm 

giờ. Sau đó, hãy hỏi 

"Việc đó mất bao 

nhiêu giây? Vậy là 

mất nhiều hay ít thời 

gian hơn so với con 

nghĩ?"  

Đếm Số Lần Nhảy 

Lên hoặc Nhảy Lò 

Cò: Hãy xem trẻ có 

thể nhảy trên một 

chân hoặc hai chân 

được bao nhiêu lần. 

Khuyến khích trẻ đếm 

từng bước và chỉ ra 

trẻ nhảy được bao 

nhiêu bước khi chơi 

xong.  

Ném Bóng Bay: Thổi 

một quả bóng bay. 

Đề nghị trẻ đếm xem 

có thể đập cho trái 

bóng bay vào không 

trung bao nhiêu lần 

mà không chạm sàn.  

 

Đếm Số Bậc:  

Khi quý vị đi lên hoặc 

xuống bậc, hãy đếm 

từng bước và nói xem 

có bao nhiêu bậc ở 

thời điểm cuối cùng.   

 

Đếm Sự Vật: Tìm các 

đồ vật nhỏ trong nhà 

hoặc bên ngoài (khuy 

áo, cục đá, dây buộc 

túi bánh mì, hòn bi, 

đồng xu). Đề nghị trẻ 

luyện đếm các đồ vật 

trong lúc bỏ đồ vào 

trong một vật chứa.  

Đếm Ngón Tay và 

Ngón Chân: Luyện 

đếm toàn bộ số ngón 

tay và ngón chân của 

mọi người trong gia 

đình. Hãy chơi thật 

ngớ ngẩn—tính cả vật 

nuôi trong nhà.  

Đếm và Xếp Chồng: 

Tung xúc xắc hoặc đôi 

xúc xắc. Cho trẻ xếp 

chồng theo số lượng 

đồ vật đó (sách, khối 

xếp hình, đồng xu) để 

tạo thành tháp. Tiếp 

tục xếp cho đến khi 

tháp đổ.  

 


