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Nhưng nhiệm vụ lớn có thể trở nên dễ hơn nếu chúng được chia nhỏ với 

những hướng dẫn rõ ràng về việc phải làm gì. Ví dụ như, bạn có thể nói"con 

hãy mang giày vào" và sau đó "con mặc áo khoác vào" thay vì nó "con hãy 

mặc đồ vô." Việc này sẽ giúp con bạn học cách giải quyết vấn đề trong tương 

lai. 

Sử dụng sai lầm như cơ hội để học những thứ mới. Sai lầm có thể gây thất 

vọng, nhưng hãy tránh la hét hoặc thất vọng vì sai lầm là một phần quan 

trọng của việc học các giải pháp mới và học các kỹ năng mới. Giúp con bạn 

nghĩ về sai lầm như cơ hội thử một chiến lược mới, chứ không từ bỏ. 

Cho con bạn tham gia nghĩ ra các giải pháp cho các vấn đề mà các em gặp. 

Yêu cầu các em đề nghị cách giải quyết một vụ đánh nhau với anh/chị em, 

cách làm cho một người bạn cảm thấy tốt hơn hoặc cách sửa một món đồ 

chơi bị hỏng. Việc cho con bạn tham gia tìm ra các giải pháp giúp các em 

giải quyết vấn đề hiệu quả hơn trong tương lai. 

Khi đọc sách cùng nhau, hãy đặt ra cho con bạn những câu hỏi về suy nghĩ 

và cảm nhận của những nhân vật trong sách. Nói về "chuyện gì có thể xảy 

ra tiếp theo" và hỏi con bạn "nếu là con, con sẽ làm gì?" Việc liên hệ sách 

với trải nghiệm đời thực giúp con bạn mở rộng thế giới của mình và hiểu 

người khác. 

Đo lường và so sánh sự việc ở mọi nơi! Sử dụng những từ như lớn hơn, 

nhỏ hơn, cao hơn, rộng hơn, nhiều hơn và ít hơn. Xem bên dưới để tìm 

hiểu tại sao việc này lại quan trọng và bạn có thể làm gì. 

Hoạt động: MiniMath 

Bé có biết hoa bồ công anh trông như thế nào hay 

không? Nó là một bông hoa màu vàng tươi biến 

thành một cục bông màu trắng. Bé có thể thổi nó 

và ước nguyện, và bông bay vào không trung như 

những hạt nhỏ xíu. Mỗi hạt có thể mọc thành một 

cây bồ công anh mới! 

QUAN SÁT: Bé thấy bao nhiêu bông hoa trong hình? 

LÀM: Thổi trên ngón trỏ của bé 6 lần. Vừa có 6 điều ước! 

SUY NGHĨ: Nếu đóa hoa bồ công anh có 10 hạt và bạn thổi 8 hạt, 

còn lại bao nhiêu hạt? Dùng ngón tay để đếm! 

Thông Tin Cho Bạn từ Ứng 

Dụng MiniMath 

Việc bổ sung một chút toán vào hoạt động 

thường nhật của bạn là một cách rất hay để 

giúp con bạn phát triển các kỹ năng làm toán 

ban đầu như đếm, sắp xếp, so sánh kích 

thước, và nhận biết hình dạng. Tải ứng dụng 

MiniMath xuống miễn phí và nhận thêm 

những lời khuyên như thế này! 


