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Chƣơng 1 

LÍ LUẬN VÀ PHƢƠNG PHÁP HÌNH THÀNH BIỂU TƢỢNG TOÁN HỌC SƠ 

ĐẲNG CHO TRẺ MẦM NON 

(Số tiết: 6; LT: 6) 

A. Mục tiêu 

1. Kiến thức:  

Thông qua nội dung của chương giúp sinh viên hiểu được: 

 - Vai trò nhiệm vụ của môn phương pháp hình thành các biểu tượng toán học 

cho trẻ mẫu giáo 

 - Sự phát triển những biểu tượng số lượng, con số và phép đếm của trẻ em lứa 

tuổi mầm non (đặc điểm nhận thức) 

- Nắm được các nguyên tắc, nội dung hình thành biểu tượng toán học ban đầu 

2. Kỹ năng  

 -  Sinh viên có kỹ năng nhận biết đặc điểm nhận thức về các nội dung toán học 

của trẻ ở từng giai đoạn lứa tuổi 

- Sinh viên có khả năng thích ứng nhanh với công việc, với sự thay đổi của chương 

trình 

3. Thái độ:  

- Giáo dục tư tưởng, tình cảm, thái độ cho SV khi tham gia học tập bộ môn 

 - Tích cực, sáng tạo trong học tập và rèn luyện 

 - Tự nghiên cứu rèn luyện nâng cao hiểu biết của mình thông qua các học liệu 

B. Tài liệu giảng dạy 

1. Giảng viên:  

- Tài liệu chính:  

1. Đỗ Thị Minh Liên, Lí luận và phương pháp hình thành biểu tượng toán học sơ đẳng 

cho trẻ mầm non, Nxb ĐHSP, 2012 

2. Đinh Thị Nhung, Toán và phương pháp hình thành biểu tượng toán học cho trẻ mẫu 

giáo quyền I,II NXB Đại Học Quốc Gia Hà Nội, 2000; 

  - Tài liệu tham khảo: 

1. Đỗ Thị Minh Liên, Giáo trình:  Phương  pháp cho trẻ  mầm non làm quen với toán, 

NXB Giáo dục Việt Nam, 2011; 

        2. Đào Như Trang, Bài soạn hướng dẫn trẻ làm quen với  biểu tượng ban đầu về 

toán, NXBĐHQG, 1997; 
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           3. Đỗ Thi Minh Liên, Phương pháp hình thành biểu tượng toán học sơ đẳng 

cho trẻ mầm non, NXB ĐHSP Hà Nội, 2002;   

          4. Đào Như Trang, Luyện tập toán qua trò chơi cho trẻ MG 5 tuổi chuẩn bị cho 

trẻ vào lớp 1,  NXB Hà Nội. 

2. Sinh viên: 

 - Giáo trình, tài liệu tham khảo  

- Ghi bài đầy đủ và tích cực tham gia phát biểu ý kiến xây dựng bài. 

C. Nội dung 

1. Đối tƣợng và nhiệm vụ 

1.1. Đối tượng: 

  Đối tượng của phương pháp cho trẻ mầm non làm quen với toán là quá trình 

giáo dục thông qua việc dạy những kiến thức toán học sơ đẳng cho trẻ mầm non. 

 Trong quá trình hình thành các BTTH sơ đẳng cho trẻ, giáo viên đóng vai trò là 

người tổ chức, hướng dẫn, điều khiển hoạt động nhận biết, học tập của trẻ, còn trẻ là 

người chủ động tích cực, độc lập, sáng tạo hoạt động nhận thức và cũng trong quá 

trình này hình thành mối quan hệ giữa cô và trẻ, giữa trẻ với nhau. Vì vậy PP dạy trẻ 

LQVT còn được coi là phương thức hoạt động cùng nhau giữa nhà giáo dục với trẻ và 

giữa trẻ với trẻ nhằm hình thành hứng thú nhận biết cho trẻ và thực hiện nội dung dạy 

học góp phần phát triển trí tuệ, giáo dục toàn diện nhân cách trẻ và chuẩn bị cho trẻ 

vào học phổ thông thuận lợi hơn. 

1.2. Nhiệm vụ  

Phương pháp hình thành BTTH sơ đẳng cho trẻ MN nghiên cứu những vấn đề cơ bản 

sau: 

- Nội dung hình thành BTTH ở các lứa tuổi khác nhau 

- Các phương pháp, hình thức tổ chức dạy học phù hợp với nội dung chương trình, đặc 

điểm tâm, sinh lí lứa tuổi và tuân theo các nguyên tắc dạy học. 

- Các thiết bị cần thiết cho việc hình thành các BTTH sơ đẳng 

-  Phát triển các năng lực trí tuệ, năng lực học tập, giáo dục đạo đức... 

- Các hình thức và biện pháp đảm bảo sự kế thừa giữa việc hình thành BTTH ở trường 

MN với việc dạy toán ở lớp 1 

2. Những khoa học có liên quan 

 * Triết học duy vật biện chứng 
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Phương pháp hình thành BTTH sơ đẳng cho trẻ MN phải dựa vào triết học duy vật 

biện chứng. Đó là khoa học nghiên cứu những quy luật chung nhất của sự phát triển tự 

nhiên, xã hội và tư duy con người. 

 * Toán học 

 Phương pháp HTBTTH sơ đẳng cho trẻ mầm non có liên quan chặt chẽ với toán 

học. Ngày nay những thành tựu của toán học đã xâm nhập vào mọi lĩnh vực khoa học 

khác.  

 * Giáo dục học mầm non 

 Phương pháp dạy trẻ LQVT phải dựa vào những thành tựu khoa học giáo dục 

GDMN về: mục tiêu, nội dung, phương pháp dạy học để xác định vị trí, nhiệm vụ, yêu 

cầu của việc hình thành BTTH cho trẻ 

 * Tâm lí học mầm non 

 Dựa vào những thành tựu về tâm lí học mầm non, nhất là dựa vào các quá trình 

cảm giác, tri giác, trí nhớ, tư duy... của trẻ, đặc biệt là phải nắm chắc các hình thức tư 

duy của trẻ để vận dụng và đưa lại hiệu quả trong quá trình dạy học. 

 Dựa trên cơ sở những quy luật nhận thức BTTH của trẻ ở từng độ tuổi chúng ta 

xác định nội dung kiến thức, mức độ, yêu cầu về hành động và tư duy của trẻ để tổ 

chức tiết dạy phù hợp. 

 * Lôgic học 

 Phương pháp HTBTTH cho trẻ MN phải dựa vào logic học để trình bày một cách 

chính xác các kiến thức và những lập luận có căn cứ. Điều này rất cần thiết trong quá 

trình dạy toán cho trẻ, vì đây là một khoa học có liên quan chặt chẽ với khoa học toán 

học một khoa học mang tính chính xác. 

 * Sinh lí học trẻ em:Sinh lí học trẻ em nghiên cứu những đặc điểm và quy luật 

diễn ra các quá trình sinh lí ở trẻ nhỏ như : Đặc điểm hoạt động của hệ xương, hệ cơ, 

hệ tiêu hóa, HTK...từ đó xây dựng nội dung, PP, hình thức dạy học phù hợp ở các lứa 

tuổi 

3.   ngh a qu  tr nh h nh thành c c  iểu tƣợng to n học sơ  ẳng cho tr  mầm 

non  

     Môn học này góp phần vào mục tiêu giáo dục mầm non - góp phần giáo dục 

toàn diện cho trẻ : 

* Giáo dục trí tuệ : 

    - Góp phần hình thành khả năng nhận thức thế giới xung quanh và tìm ra được mối 

liên hệ giữa các biểu tượng toán với thế giới xung quanh.  
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    - Hình thành và rèn luyện các thao tác tư duy: So sánh, phân tích... 

    - Góp phần phát triển ngôn ngữ cho trẻ: Phát triển vốn từ, hiểu được ý nghĩa của các 

từ toán học và biết diễn đạt cho phù hợp với thực tế. 

    - Góp phần phát triển và thúc đẩy quá trình tâm lý: Chú ý, ghi nhớ, tưởng tượng...là 

tiền đề để phát triển hoạt động trí tuệ. 

* Giáo dục đạo đức: 

    - Thông qua các hình thức phương tiện hoạt đông dạy trẻ làm quen với toán, góp 

phần giáo dục tính kỷ luật, tính cần cù chịu khó, tính kiên trì, lòng ham hiểu biết, tính 

sáng tạo, biết giúp đỡ lẫn nhau để hình thành ý thức tập thể trong lớp học. 

* Giáo dục thẩm  mỹ và lao động : 

    - Thông qua đồ dùng đồ chơi dạy trẻ làm quen với toán, thông qua các sự vật hiện 

tượng cần miêu tả, các hoạt động của giờ học toán tạo cơ hội cho trẻ được tiếp xúc với 

cái đẹp, được cảm nhận cái đẹp, phát hiện ra cái đẹp và mong muốn tạo ra cái đẹp 

xung quanh thông qua các hoạt động vui chơi và thông qua các giờ học khác. 

    - Giáo dục ý thức lao động tự phục vụ, cất dọn đồ dùng đồ chơi, trân trọng sản phẩm. 

* Giáo dục thể chất. 

    Thông qua các trò chơi học tập, qua việc thực hành với đồ vật, đồ chơi... tạo sự khéo 

léo của đôi bàn tay, phối hợp vận động giữa các giác quan và hoàn thiện các cơ quan 

trong cơ thể, tinh thần vui tươi thoải mái.  

* Chuẩn bị cho trẻ đến trường phổ thông. 

- Chuẩn bị một số kiến thức, kỹ năng cần thiết cho trẻ vào lớp một. 

- Chuẩn bị tâm thế cho trẻ vào lớp một. 

4. Nhiệm vụ của chương trình hình thành BTTH cho trẻ mẫu giáo 

a) Hình thành một số biểu tượng toán học ban đầu về: 

 - Tập hợp, SL – phép đếm trong phạm vi 10; nhận biết 10 chữ số đầu: Thực 

hiện các phép biến đổi thêm, bớt, chia một nhóm làm 2 phần 

 - Nhận biết, gọi đúng tên, nắm được một số dấu hiệu đặc trưng của các hhh 

 - Nắm được kỹ năng so sánh các đối tượng về chiều dài, bề rộng, chiều cao, độ 

lớn. Hiểu và diễn đạt được MQH này. Biết đo độ dài các đối tượng bằng các thước đo 

quy ước 

 - Biết định hướng trong không gian về các phía: Trên – dưới; trước – sau; phải 

– trái 

 - Biết xác định các buổi trong ngày và khoảng thời gian trong mỗi buổi, các 

ngày trong 1 tuần, các mùa trong năm 

b) Hình thành và phát triển ở trẻ một số khả năng: 

 - Hình thành và phát triển một số khả năng quan sát có MĐ, tập một số thao tác 

tư duy: Phân loại, so sánh, tổng hợp… 
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 - Phát triển tính ham hiểu biết, tìm tòi, sáng tạo, độc lập 

 - Phát triển ngôn ngữ: Giúp trẻ hiểu và sử dụng đúng ngôn ngữ toán học 

5. Nội dung chƣơng tr nh h nh thành c c BTTH cho tr  mầm non  

a) Nhà trẻ (18 – 36 tháng): Chỉ cho trẻ LQ một số biểu tượng hình dạng và kích thước 

qua các môn học: Xếp hình, nhận biết tập nói, HĐVĐV… 

b) Mẫu giáo: Cả 3 độ tuổi dạy 5 biểu tượng 

 - Tập hợp – Số lượng và chữ số - Phép đếm 

 - Kích thước 

 - Hình dạng 

 - ĐHKG 

 - ĐHTG 

c) Nội dung chương trình 

 - Nội dung được xây dựng theo nguyên tắc đồng tâm phát triển 

 - Con đường hình thành tri thức: Từ nhận biết gọi tên đến so sánh, phân biệt, khái 

quát hóa để hình thành biểu tượng đến vận dụng vào thực tiễn 

 - Phương pháp hướng dẫn: Trẻ tiếp thu tri thức thông qua các HĐ dưới sự tổ chức 

hướng dẫn của cô giáo. 

6. C c phƣơng ph p chung 

6.1. Phương pháp hoạt động với đồ vật: 

a) Ý nghĩa, tác dụng, yêu cầu: 

 * Ý nghĩa: Là PP tổ chức cho trẻ tiến hành các HĐVĐV một cách trọn vẹn dưới 

hình thức vui chơi. Các tri thức cần cung cấp cho trẻ được biến thành các việc làm và 

từng trẻ được trực tiếp tham gia vào HĐ. Trong đó trẻ giữ vai trò chủ thể của HĐ  còn 

cô là người tổ chức, hướng dẫn, kiểm tra và đánh giá kết quả HĐ của trẻ. 

 * Tác dụng:  

 - Phát triển cảm giác và khả năng tri giác nhanh nhạy, chính xác, thúc đẩy sự ham 

hiểu biết của trẻ về các sự vật, hoạt động. 

 - Phát triển khả năng sáng tạo, độc lập trong suy nghĩ, hành động và phát triển trí 

tưởng tượng phong phú của trẻ. 

 * Yêu cầu: 
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 - Chọn đối tượng cho trẻ HĐ phù hợp với mục đích, yêu cầu bài dạy và nội dung 

HĐ đã chọn 

 - Từng trẻ phải trực tiếp tham gia HĐ, được quan sát vật mẫu và HĐ mẫu của cô 

đầy đủ, rõ ràng. 

b) Cách tiến hành 

Giáo viên cần: Căn cứ vào trình độ nhận thức, đặc điểm lứa tuổi và vốn kinh nghiệm 

kiến thức để lựa chọn mức độ hướng dẫn cho phù hợp: 

 Mức độ 1: Yêu cầu trẻ thực hiện “Bài tập sao chép”  nghĩa là trẻ bắt trước hành 

động của cô theo một quy trình nhất định. Quá trình làm mẫu cô phải sử dụng vật mẫu 

kết hợp với lời giải thích. (MGB) 

 Ví dụ: Bài tập: “So sánh ngôi sao và chấm tròn số nào nhiều hơn, ít hơn” 

- Chọn tất cả chấm tròn ra 

- Xếp tất cả chấm tròn thành hàng ngang từ trái sang 

phải 

- Chọn tất cả các ngôi sao 

- Xếp dưới mỗi chấm tròn một ngôi sao 

 

0   0   0   0   0 

 

    

 Mức độ 2: Yêu cầu trẻ thực hiện “Bài tập tái tạo và bài tập sáng tạo” 

 - Bài tập tái tạo: cô mô tả rõ kĩ năng hoặc biện pháp giải quyết, các vấn đề được 

đặt ra bằng lời nói, Không có vật mẫu hoặc hành động mẫu của cô.(MGN) 

 Ví dụ: Cô gợi ý trẻ “các con xếp mỗi chấm tròn với 1 ngôi sao” (trẻ có thể xếp 

theo hàng ngang, dọc tùy ý) 

          0   0   0   0   0   0    

                        0     

                                   0    

                                   0 

                                   0 

       0   0   

0   

 

 

0 0 

 - Bài tập sáng tạo: Cô chỉ nêu vấn đề cần giải quyết, trẻ tự lựa chọn biện pháp 

hoặc kĩ năng để giải quyết vấn đề đặt ra (MGL) 
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  Chẳng hạn: Cô chỉ nêu “Hãy so sánh số ngôi sao và số chấm tròn”. Trẻ tự lựa 

chọn phương thức hoạt động bằng vốn kinh nghiễm và kiến thức đã có để thể hiện 

bằng cách: ghép đôi....để so sánh. 

6.2. Phương pháp dùng lời 

a) Ý nghĩa, tác dụng, yêu cầu: 

 * Ý nghĩa: Là PP sử dụng ngôn ngữ của cô để mô tả, hướng dẫn, gợi ý hoặc hỏi 

trẻ nhằm hướng dẫn trẻ quan sát, đối chiếu, so sánh, phân tích, khái quát hóa để nắm 

được những tri thức cần thiết 

 * Tác dụng: 

 - Giúp trẻ tiếp thu kiến thức dễ dàng, hiểu biết đầy đủ, sâu sắc các kiến thức 

 - Giúp trẻ chính xác hóa, khái quát hóa sự nhận thức các biểu tượng toán ban 

đầu 

 - Thúc đẩy sự phát triển tư duy và ngôn ngữ của trẻ, tạo điều kiện để trẻ độc lập 

trong suy nghĩ, hướng trẻ vào những nhiệm vụ cần thiết phải giải quyết. Qua đó bồi 

dưỡng cho trẻ về ngôn ngữ, năng lực chú ý lắng nghe, hiểu được lời nói của người 

khác, tăng cường khả năng diễn đạt bằng lời của bản thân. 

 * Yêu cầu: 

 - Lời đối thoại, hướng dẫn, hệ thống câu hỏi phải ngắn rõ ràng, dễ hiểu, gắn liền 

với tình huống cụ thể 

 - Cô chỉ đặt câu hỏi sau khi trẻ đã được quan sát hoặc thực hiện xong hành động 

 - Trẻ là người đầu tiên nêu lên nhận xét sau khi quan sát hoặc thực hiện xong 

hành động 

 - Cô là người chính xác hóa và khái quát hóa kết quả để hình thành biểu tượng 

 - Cô dạy trẻ hiểu ý nghĩa của các từ ngữ toán học và biết sử dụng đúng trong 

các tình huống cụ thể 

 Chú ý: Không hỏi trẻ các câu hỏi mà trẻ chỉ trả lời “có” hoặc “không” 

b) Cách tiến hành 

 1. Các nhóm câu hỏi: 

 - Câu hỏi sao chép bề ngoài: là loại câu hỏi yêu cầu trẻ nhắc lại những nhiệm vụ 

cô giao hoặc kể lại những hiện tượng trẻ vừa quan sát (đặc điểm bên ngoài đối tượng) 

  Ví dụ: Chúng mình sẽ làm gì? cháu sờ xung quanh hình vuông thấy nó thế nào? 

 - Câu hỏi nhận thức sao chép: Là loại câu hỏi giúp trẻ đào sâu và củng cố những 

kiến thức đã có 

 Ví dụ: Làm thế nào để biết băng giấy xanh dài hơn băng giấy đỏ 

 - Câu hỏi nhận thức sáng tạo: Là loại câu hỏi yêu cầu trẻ sử dung tri thức đã có 

vào việc giải quyết các tình huống khác nhau 
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 Ví dụ: Trong các hình trên sàn làm thế nào để biết số các hình loại nào nhiều 

hơn? 

 2. Trình tự tiến hành: Tùy thuộc vào yêu cầu của mỗi giai đoạn cô có thể tiến 

hành: 

 * Hướng dẫn trẻ quan sát đối tượng 

 - Lời hướng dẫn của cô phải tập trung sự chú ý của trẻ vào những chi tiết của đối 

tượng cần quan sát. Không để trẻ quan sát tự do theo ý thích 

 - Sau khi quan sát xong cô đặt câu hỏi gợi ý để trẻ nêu nhận xét. Cô chính xác 

hóa lại kết quả 

 * Tổ chức cho trẻ hoạt động với đồ vật 

 - Khi định hướng chung: Lời hướng dẫn phải ngắn gọn, rõ ràng, dễ hiểu, giúp trẻ 

biết nhiệm vụ sắp làm 

 - Khi hướng dẫn trẻ thực hiện HĐ: Lời hướng dẫn của cô phải gắn liền với từng 

thao tác của HĐ, giúp trẻ hiểu “Cần phải làm gì? Làm ntn?” 

 - Giọng nói của cô phải có ngữ điệu, biết nhấn mạnh vào những nội dung quan 

trọng giúp trẻ tiến hành HĐ nhằm đạt được MĐ bài học 

 * Hướng dẫn trẻ so sánh, phân tích tìm kết quả: 

 - Cô lựa chọn hệ thống câu hỏi nhắn gọn, rõ ràng, phù hợp với nội dung, đưa ra 

đúng lúc nhằm giúp trẻ so sánh, phân tích, đối chiếu để tìm kiếm phát hiện ra những 

vấn đề cần lĩnh hội. Khi đó những hiểu biết của trẻ được phản ánh có hệ thống ở ngôn 

ngữ hay trong tư duy trẻ. 

 - Cô tạo ĐK là người đầu tiên được tự nhận xét, diễn đạt những phát hiện của 

mình sau khi HĐ. Việc nhận xét trả lời câu hỏi đã tạo ra điều kiện để trẻ phát huy vai 

trò chủ thể của mình trong HĐ, luyện cho trẻ thói quen quan sát, so sánh, phân tích, 

tổng hợp và khả năng diễn đạt. 

6.3. Các hình thức luyện tập 

a – Luyện tập qua các bài tập ứng dụng đa dạng, phong phú với các hình thức tổ chức 

khác nhau và sử dụng các loại phương tiện khác nhau 

b – Vận dụng các hiểu biết đã có để giải quyết các tình huống cụ thể trong thực tế (ứng 

dụng thực tiễn) 

c – Luyện tập qua trò chơi: với mỗi trò chơi cần nói rõ: 

 - Tên trò chơi 
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 - Luật chơi (nếu trò chơi mới cô hướng dẫn trẻ chơi) 

d – Luyện tập qua các môn học hoặc các HĐ khác 

7. Nguyên tắc h nh thành c c  iểu tƣợng to n học sơ  ẳng cho tr  mầm non  

a) Học đi đối với hành, giáo dục gắn liền với cuộc sống 

  * Ý nghĩa: Nguyên tắc này phù hợp với đặc điểm nhận thức của trẻ là nhận thức 

thông qua hoạt động, hoạt động giúp trẻ lĩnh hội tri thức, vận dụng những kiến thức, kĩ 

năng thu được để dễ dàng thực hiện các nhiệm vụ khác nhau trong các hoạt động như: 

vui chơi, học tập, lao động và cuộc sống hàng ngày. 

* Yêu cầu:  

-  Cần lựa chọn nội dung dạy học gắn liền với điều kiện sống của trẻ 

- Trong quá trình dạy học cần sử dụng hệ thống bài tập, và các trò chơi học tập nhằm 

tạo điều kiện cho trẻ vận dụng những kiến thức đã học vào việc giải quyết các nhiệm 

vụ được giao, tổ chức để trẻ thực hành, tham quan, dạo chơi có mục đích, đặt hệ thống 

câu hỏi, tổ chức cho trẻ đàm thoại về các sự kiện, hiện tượng trong thực tiễn. 

VD: Cho trẻ đong, đo, đếm, tính toán... 

b) Phát huy tính tích cực, chủ động của trẻ chú ý đến sự phát triển cá nhân 

 * Ý nghĩa:   

Nguyên tắc này phù hợp quan điểm: Trẻ em là trung tâm trong quá trình dạy học. Đặc 

điểm trẻ MG là tò mò, ham hiểu biết, thích cái mới lạ nhưng chóng chán mau quên. Vì 

vậy cô cần khơi gợi lòng say mê, thích tìm tòi ở trẻ. Cần phát huy tối đa TTC nhận 

thức của trẻ trong giờ học 

* Yêu cầu: 

   - Trẻ cần được chủ động tìm tòi, suy nghĩ trong quá trình HĐ từ đó khơi dậy lòng 

say mê thích khám phá và tự mình đặt câu hỏi và suy nghĩ trả lời câu hỏi của cô. 

 -  Chú ý sự phát triển các nhân: Khả năng nhận thức của trẻ không đều nên cô giáo 

nên lựa chọn cách hướng dẫn, đưa ra các bài tập, tình huống phù hợp với cá nhân trẻ 

* Biện pháp: 

- Giáo viên cần tạo ra các tình huống có vấn đề để gây hứng thú, lôi cuốn trẻ tham gia 

vào hoạt động 

- Cần tạo ra các hoạt động mà mỗi đứa trẻ đều được tự mình tiến hành, nhận xét tập 

nói thành lời 

- Đặc biệt quan tâm đến trẻ nhận thức nhanh và chậm 

c) Dạy học vừa sức tiếp thu của trẻ 
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   * Ý nghĩa:  

Sự nhận thức của mỗi cá nhân trẻ phụ thuộc vào di truyền, MTGD. Nguyên tắc này 

phù hợp với quan điểm: Giáo dục phải bắt đầu từ đứa trẻ: 

  - Căn cứ vào vốn kinh nghiệm đã tích lũy của trẻ từ đó lựa chọn nội dung, yêu cầu và 

cách hướng dẫn cho phù hợp 

  - Nếu đưa câu hỏi, bài tập quá dễ (làm giảm TTC hoạt động) hoặc quá khó sẽ làm 

căng thẳng, mệt mỏi không kích thích sự phát triển tư duy và trẻ sẽ  sinh ra nhàm chán. 

  * Yêu cầu:  

- GV nắm rõ đặc điểm nhận thức trẻ ở từng độ tuổi 

- Cô giáo cần nắm chắc nội dung, yêu cầu từng bài dạy trong chương trình. 

* Biện pháp:  

Lựa chọn nội dung, hình thức tổ chức phù hợp với trể, linh hoạt điều chỉnh mức độ 

khó dễ tùy thuộc vào tình huống cụ thể, quan tâm giúp trẻ có nhận thức chậm 

d) Dạy học dựa vào trực quan, đảm bảo sự thống nhất giữ trực quan và trìu tượng 

  * Ý nghĩa 

 - Nguyên tắc này phù hợp với đặc điểm nhận thức của trẻ mẫu giáo : Từ dễ đến khó, 

từ trực quan sinh động đến tư duy trừu tượng, từ nhận thức cảm tính đến nhận thức lý 

tính, giúp trẻ nhớ nhanh, lâu, gây hứng thú mạnh trong giờ học, dễ liên hệ thực tiễn. 

 * Yêu cầu: 

  - Phải có đồ dùng trực quan trong một giờ hình thành biểu tượng toán cho trẻ mẫu 

giáo là yêu cầu bắt buộc không thể thiếu. 

   - Đồ dùng trực quan phải được thay đổi theo lứa tuổi, nội dung bài giảng và mối 

tương quan nhận thức giưã cụ thể và trừu tượng. 

  * Biện pháp: 

  Sử dụng hợp lý, đúng lúc đúng chỗ các loại đồ dùng trực quan khi giảng dạy. Phối 

hợp chặt chẽ giữa lời hướng dẫn, vật mẫu, hành động mẫu khi sử dụng đồ dùng trực 

quan. 

e) Nguyên tắc dạy học có mở rộng 

 * Ý nghĩa: 

   Nguyên tắc này nhằm phát triển nhân thức cho trẻ, phù hợp với quan niệm: Quá trình 

nhận thức của trẻ chính là quá trình phát triển. 

   * Yêu cầu: 
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 Nội dung kiến thức, kỹ năng mà trẻ tiếp thu phải được mở rộng dần và đồng thời với 

sự phát triển các năng lực quan sát, so sánh, suy luận ở mỗi cá nhân sau mỗi bài học 

hoặc sau một hệ thống các bài học. 

 * Biện pháp 

  Tạo cơ hội để chính bản thân trẻ chủ động suy nghĩ, nhận biết các mối tương quan 

xác định trong cuộc sống cũng như trong quá trình làm quen với toán. 

KLSP: 

- Dạy học phải bắt đầu từ đứa trẻ 

- Cô là người hướng dẫn trẻ còn trẻ là trung tâm của quá trình HĐ 

- Phát huy được tính tích cực, chú ý đến sự phát triển cá nhân.. 

8. H nh thức tổ chức h nh thành c c  iểu tƣợng to n học sơ  ẳng cho tr  mầm 

non  

Có 2 hình thức: Dạy trong giờ học và ngoài giờ học  

5.1. Dạy trong giờ học 

* Ý nghĩa, tác dụng 

    - Hình thành tri thức mới, rèn luyện và củng cố các tri thức, kỹ năng cần thiết cho 

trẻ 

    - Phát triển các chức năng tâm lý : Tư  duy, ghi nhớ có chủ đích.... 

    - Hình thành và rèn luyện cho trẻ một số kỹ năng, thói quen học tập, tính kỷ luật và 

năng lực hoà đồng. 

   => Chuẩn bị những kiến thức, kỹ năng cơ bản cho trẻ đến trường phổ thông. 

* Đặc điểm. 

Trẻ đóng vai trò là chủ thể tích cực của hoạt động nhận thức. Cô đóng vai trò là người 

thiết kế, tổ chức hướng dẫn trẻ thực hiện tiến trình hoạt động nhận thức 

 Cấu trúc một tiết học  to n : Gồm 3 phần. 

* Phần 1 : Ôn kiến thức cũ có liên quan trực tiếp đến bài mới hoặc giới thiệu làm quen 

kiến thức mới. 

    Thực hiện phần 1 : Thường sử dụng các trò chơi, tham quan, triển lãm...để giúp trẻ 

ôn kiến thức cũ. 

Thời gian : 1 đến 3 phút 

* Phần 2 : Hình thành tri thức, biểu tượng mới. 

  - Thực hiện phần 2 gồm 2 giai đoạn : 

   + Giai đoạn 1 : Tổ chức hướng dẫn trẻ thực hiện tiến trình hoạt động thực hành với 

đồ vật để tạo nên sản phẩm nhất định. 
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   + Giai đoạn 2 : Sử dung phương pháp vấn đáp, hướng dẫn trẻ phân tích, đối chiếu, 

so sánh, khái quát những vấn đề cần lĩnh hội trên cơ sở tiến trình và kết quả của hoạt 

động với đồ vật ở giai đoạn 1. 

   - Thời gian : Là phần chính nên chiếm nhiều thời gian nhất. 

* Phần 3 : Luyện tập, củng cố. 

    - Thực hiện phần 3 : Tiếp tục cho trẻ hoạt động thực hành với các đối tượng 

khác nhằm rèn luyện, củng cố kiến thức kỹ năng vừa lĩnh hội được.  

  - Thời gian : 1 đến 3 phút. 

     Câú trúc của một gi o  n to n : 

Giáo án toán 

Chủ điểm hoặc chủ đề : 

Đề tài : Tên bài gì ? 

Lứa tuổi :Bé, nhỡ, lớn. 

Loại tiết : 

Thời gian : 

Ngày soạn, ngày dạy, người dạy : 

1.Mục  ích yêu cầu. 

- Kiến thức : 

- Kỹ năng : 

- Giáo dục, tích hợp : 

2. Chuẩn  ị. 

- Đồ dùng dạy học của cô. 

- Đồ dùng học tập của trẻ. 

- Đồ dùng cho trẻ luyện tập thực hành. 

- Cách sắp xếp trẻ trong giờ học. 

3.C ch tiến hành 

*Hoạt động 1 : ổn định tổ chức lớp và gây          

 hứng thú. Hát, đọc thơ,...trò chuyện hướng về chủ đề, chủ điểm nhằm  gây hứng thú 

hướng trẻ vào tiết học.                                                           

*Hoạt động 2 : Vào bài.                                         

Phần 1 : Ôn kiến thức có liên quan trực tiếp đến bài mới hoặc giới  thiệu làm quen 

kiến thức mới.                                                                  

Phần 2 : Hình thừnh tri thức, biểu tượng mới.        

 Phần 3 : Luyện tập, củng cố. 

*Hoạt động 3 : Kết thúc hướng trẻ chuyển sang hoạt động khác một cách nhẹ nhàng có 

thể là hoạt động góc... 

5.2. Dạy ngoài tiết học 
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* Ý nghĩa. 

    - Trẻ được vận dụng những kiến thức, kỹ năng đã học trong tiết học vào những hoạt 

động khác nhau. Giúp trẻ củng cố, khắc sâu những kiến thức kỹ năng đã có làm cho 

nhận thức của trẻ sâu sắc hơn. Đồng thời mở rộng kiến thức đã học, cung cấp kiến 

thức mới sắp học trong tiết học. 

* Đặc điểm. 

    - Cô giáo tổ chức hướng dẫn trẻ dạy kết hợp với các hoạt động khác ở mọi lúc mọi 

nơi, cô hướng dẫn trẻ làm quen bước đầu nhận biết về các biểu tượng toán đồng thời 

cô hướng dẫn trẻ vận dụng kiến thức, kỹ năng đã học vào trong hoạt động khác. 

    - Trẻ đóng vai trò là chủ thể của hoạt động nhận thức. Trẻ tự nhận xét những gì thấy 

được qua quan sát và nêu được những nhận biết thêm về những biểu tượng toán trong 

cuộc sống hằng ngày. 

* Cách tiến hành. 

-  Thông qua hoạt động vui chơi. 

-  Thông môn học khác. 

- Tổ chức dạy kết hợp đi dạo, tham quan. 

- Thông qua chế độ sinh hoạt hằng ngày. 

* Kết luận sư phạm : - Trong quá trình dạy trẻ làm quen với toán giáo viên phải biết sử 

dụng, lựa chọn các hình thức khác nhau để cung cấp và củng cố những biểu tượng toán 

cho trẻ. 

- Sử dụng hình thức dạy trong tiết học là chính tuy nhiên phải biết kết hợp dạy trẻ cả 

trên hình thức ngoài tiết học. 

D. Câu hỏi, hƣớng dẫn học tập, thảo luận 

1. Phân tích quá trình hình thành các biểu tượng toán học sơ đẳng cho trẻ mầm non? 

2. Phân tích phương pháp hoạt động với đồ vật trong quá trình dạy trẻ LQVT ở trường 

mầm non?     

HƢỚNG DẪN TỰ HỌC 

 Các tài liệu tham khảo 

1. Đỗ Thị Minh Liên, Phương pháp cho trẻ làm quen với toán, NXB Giáo dục, 2008 

2. Đinh Thị Nhung, Toán và phương pháp hình thành biểu tượng toán học sơ đẳng cho 

trẻ mầm non, NXB Đại học Quốc gia, Hà Nội, 2000. 

3. Lê Thị Thanh Nga, Phương pháp hướng dẫn trẻ mầm non làm quen với toán ban 

đầu, NXB Giáo dục, TP Hồ Chí Minh, 2006 

 Một số yêu cầu với ngƣời học 

Việc hiểu và nắm được sự phát triển các biểu tượng toán học sơ đẳng của trẻ mầm non 

là rất cần thiết và quan trọng đối với người học. Vì vậy, yêu cầu người học phải: 

 - Nghiên cữu kĩ nội dung bải giảng của chương 
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 - Nghiên cứu kĩ các phần “Đặc điểm phát triển các biểu tượng toán học của trẻ 

mầm non” trong các giáo trình và tài liệu tham khảo 

 - Liên hệ nội dung bài giảng của chương với những đặc điểm phát triển các biểu 

tượng toán học sơ đẳng của trẻ, so sánh đối chiếu lí luận với thực tiễn. 

 Hƣớng dẫn trả lời câu hỏi và  ài tập 

 Câu 1: Phân tích quá trình hình thành các biểu tượng toán học sơ đẳng cho trẻ 

mầm non? 

Cần phân tích các đặc điểm sau: 

* Giáo dục trí tuệ : 

* Giáo dục đạo đức: 

* Giáo dục thẩm  mỹ và lao động : 

* Giáo dục thể chất. 

* Chuẩn bị cho trẻ đến trường phổ thông. 

Câu 2: Phân tích phương pháp hoạt động với đồ vật trong quá trình dạy trẻ LQVT ở 

trường mầm non?  

Với nội dung này yêu cầu sinh viên cần phân tích các vấn đề sau: 

 * Ý nghĩa 

 * Tác dụng:  

 * Yêu cầu: 

 b) Cách tiến hành 

Giáo viên cần: Căn cứ vào trình độ nhận thức, đặc điểm lứa tuổi và vốn kinh nghiệm 

kiến thức để lựa chọn mức độ hướng dẫn cho phù hợp: 

 Mức độ 1: Yêu cầu trẻ thực hiện “Bài tập sao chép”   

 Ví dụ: Bài tập: “So sánh ngôi sao và chấm tròn số nào nhiều hơn, ít hơn” 

 Mức độ 2: Yêu cầu trẻ thực hiện bài tập tái tạo và bài tập sáng tạo 

 - Bài tập tái tạo: cô mô tả rõ kĩ năng hoặc biện pháp giải quyết, các vấn đề được 

đặt ra bằng lời nói, Không có vật mẫu hoặc hành động mẫu của cô.(MGN) 

 - Bài tập sáng tạo: Cô chỉ nêu vấn đề cần giải quyết, trẻ tự lựa chọn biện pháp 

hoặc kĩ năng để giải quyết vấn đề đặt ra (MGL) 

***
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Chƣơng 2: PHƢƠNG PHÁP HÌNH THÀNH CÁC BIỂU TƢỢNG TOÁN CHO 

TRẺ MẦM NON 

Bài 1: PHƢƠNG PHÁP HÌNH THÀNH BIỂU TƢỢNG TẬP HỢP, SỐ LƢỢNG, 

PHÉP ĐẾM 

(Số tiết : 15; LT: 6; TH:9) 

A. Mục tiêu 

1. Kiến thức:  

Thông qua nội dung của chương giúp sinh viên hiểu được: 

 - Khái niệm tập hợp, số tự nhiên và phép đếm cho trẻ ở trường mầm non 

- Nắm được đặc điểm, nội dung chương trình hình thành biểu tượng về tập hợp, số 

lượng, phép đếm của trẻ ở từng độ tuổi 

- Nắm được các phương pháp, biện pháp, thủ pháp dạy trẻ trong các giờ học toán ở 

trường mầm non 

- Nắm được cách tiến hành một giờ học toán của trẻ ở trường mầm non 

2. Kỹ năng  

 -  Biết vận dụng kiến thức đã học vào quá trình hình thành phương pháp các nội 

dung, giờ thực hành học toán của trẻ ở trường mầm non 

- Sinh viên có khả năng thích ứng nhanh với công việc, với sự thay đổi của chương 

trình 

3. Thái độ:  

- Nhiệt tình, sôi nổi hăng hái phát biểu ý kiến xây dựng bài 

 - Tích cực tham gia thảo luận nhóm 

 - Tự nghiên cứu rèn luyện nâng cao hiểu biết của mình thông qua các học liệu 

B. Tài liệu giảng dạy 

1. Giảng viên:  

- Tài liệu chính:  

1. Đỗ Thị Minh Liên, Lí luận và phương pháp hình thành biểu tượng toán học sơ đẳng 

cho trẻ mầm non, Nxb ĐHSP, 2012 

2. Đinh Thị Nhung, Toán và phương pháp hình thành biểu tượng toán học cho trẻ mẫu 

giáo quyền I,II NXB Đại Học Quốc Gia Hà Nội, 2000; 

  - Tài liệu tham khảo: 

1. Đỗ Thị Minh Liên, Giáo trình:  Phương  pháp cho trẻ  mầm non làm quen với toán, 

NXB Giáo dục Việt Nam, 2011; 
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        2. Đào Như Trang, Bài soạn hướng dẫn trẻ làm quen với  biểu tượng ban đầu về 

toán, NXBĐHQG, 1997; 

           3. Đỗ Thi Minh Liên, Phương pháp hình thành biểu tượng toán học sơ đẳng 

cho trẻ mầm non, NXB ĐHSP Hà Nội, 2002;   

          4. Đào Như Trang, Luyện tập toán qua trò chơi cho trẻ MG 5 tuổi chuẩn bị cho 

trẻ vào lớp 1,  NXB Hà Nội. 

2. Sinh viên: 

 - Giáo trình, tài liệu tham khảo  

- Ghi bài đầy đủ và tích cực tham gia phát biểu ý kiến xây dựng bài. 

C. Nội dung 

1. Một số kh i niệm cơ  ản 

a) Khái niệm tập hợp 

- Tập hợp là một khái niệm không được định nghĩa, song có thể mô tả bằng ví dụ.  

VD: Tập hợp  các bông hoa trong lọ ↔ Mỗi đối tượng là 1 bông hoa 

      Tập hợp c c loại hoa trong lọ ↔ Mỗi đối tượng là 1 loại hoa 

- Mỗi đối tượng có thể là một vật đơn lẻ (1 bông hoa) có thể là một nhóm gồm nhiều 

vật đơn lẻ (1 loại hoa).  

Vì vậy từ “một” có thể dùng để chỉ:  

+ Một vật đơn lẻ (1 con gà)  

+ Có thể dùng để chỉ 1 nhóm gồm nhiều vật đơn lẻ (1 đàn gà). 

- Xét một tập hợp là xét các đối tượng tạo nên tập hợp đó. Vì vậy mỗi tập hợp được 

xác định bởi dấu hiệu (tên gọi) của các đối tượng tạo nên tập hợp đó 

- Trong mỗi tập hợp lớn (có tên gọi chung) có thể có nhiều tập hợp con (mỗi tập hợp 

con có một tên riêng). Vì vậy từ  một nhóm lớn (có tên gọi chung) có thể tách ra được 

nhiều nhóm nhỏ (có tên gọi riêng) và ngược lại từ nhiều nhóm nhỏ có thể gộp lại được 

một nhóm lớn (có tên gọi chung) 

Ví dụ: Tập hợp tất cả các đồ chơi trong tủ (có tên gọi chung)  , Tập hợp tất cả các búp 

bê trong tủ (có tên gọi riêng)... 

- Hai tập hợp bao giờ cũng có MQH về số lượng với nhau: Nhiều hơn – ít hơn – Nhiều 

bằng nhau. Số lượng các đối tượng trong một nhóm nhỏ (một tập hợp con) bao giờ 

cũng ít hơn số lượng các đối tượng trong nhóm lớn (tập hợp lớn). 

b) Số tự nhiên 
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- Số tự nhiên là số để chỉ số lượng các đối tượng của một tập hợp  Số lượng các đối 

tượng của một nhóm (một tập hợp) phụ thuộc vào tên gọi của nhóm 

- Ký hiệu của một số tự nhiên gọi là chữ số 

- Hai số tự nhiên liên tiếp nhau hơn kém nhau một đơn vị 

- Mỗi số tự nhiên có 2 ý nghĩa: 

  + Chỉ số lượng: 5 bông hoa, 6 con thỏ... 

  + Chỉ số thứ tự: Gồm 3 loại 

  1. Chỉ vị trí các số trong dãy số tự nhiên 

  2. Chỉ vị trí khi xếp hạng: Hạng nhất, nhì, ba... 

  3. Chỉ vị trí các đối tượng trong một dãy (phụ thuộc vào hướng đếm 

trong không gian. Ví dụ: Bạn Mèo đứng thứ 2 tính từ trái sang phải) 

- Mỗi số tự nhiên có 2 cách biểu thị 

  + Tên gọi của số dùng để đọc số (VD: một, hai, ba...) 

  + Ký hiệu của số (còn gọi là chữ số) dùng để viết số (VD: 1, 2,3...) 

- Các quan hệ xảy ra khi so sánh số lượng các đối tượng và số tự nhiên: 

Đối tƣợng so s nh Mối quan hệ 

So sánh số lượng các đối tượng của 2 nhóm Nhiều hơn, ít hơn, nhiều bằng nhau 

So sánh 2 số tự nhiên khác nhau Lớn hơn, nhỏ hơn 

So sánh vị trí 2 số trong dãy số tự nhiên - Đứng trước – Đứng sau (nhiều số) 

- Đứng liền trước – liền sau (một số) 

c) Phép đếm 

 - Mục đích: Đếm nhằm mục đích xác định số lượng các đối tượng của 1 nhóm 

 - Định nghĩa: Đếm là một HĐ có MĐ, có phương tiện, có kết quả bao gồm có 

quá trình đếm và xác định KQ đếm 

 Ví dụ:   

 

 Một      Hai         Ba     Tất cả có 3 hình tròn 

Quá trình đếm: là thao tác chỉ tay vào từng vật và đọc: một, hai, ba. 
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Xác định KQ đếm: là thao tác dùng tay hoặc thước khoanh tròn nhóm hoặc đặt thước 

phía dưới và  đọc “tất cả có 3 chấm tròn) 

2. Đặc  iểm nhận thức 

a) Trẻ dưới 3 tuổi 

 - Được làm quen với tập hợp các đối tượng có 1 dấu hiệu đồng nhất. Hiểu và 

diễn đạt được từ “một – nhiều” 

 - Chưa hiểu đầy đủ biểu  tượng “nhiều – ít”, còn nhầm lẫn biểu tượng “to – nhỏ” 

 - Nhận biết tập hợp còn phân tán, không thấy được giới hạn và không nhận ra 

được từng phần tử của tập hợp, không biết đếm 

b) Trẻ 3 – 4 tuổi 

 - Nhận biết được tập hợp các vật giống nhau theo một dấu hiệu, chưa phân biệt 

được từng phần tử trong tập hợp, chưa có khả năng đếm 

 - Phân biệt số lượng nhiều – ít  giữa các nhóm còn mang nhiều cảm tính, chịu 

ảnh hưởng của các yếu tố bên ngoài như: màu sắc, hình dạng… 

 - Nhận biết đươc sự khác nhau rõ nét về số lượng giữa 2 tập hợp bằng trực quan 

c) Mẫu giáo nhỡ 

 - Trẻ hiểu tập hợp không phải chỉ có một dấu hiệu đồng nhất mà có thể gồm 

nhiều phần, mỗi phần có thể có dấu hiệu riêng khác nhau và số lượng có thể khác nhau 

 - Có khả năng so sánh tập hợp bằng ghép đôi để hiểu được các MQH: Nhiều 

hơn – ít hơn – nhiều bằng nhau 

 - Có khả năng phân tích từng phần tử của tập hợp. Biết đánh giá độ lớn của tập 

hợp theo  số lượng các phần tử tạo nên tập hợp 

 - Trẻ hiểu được rằng: Mỗi tập hợp có 1 số lượng cụ thể, 2 tập hợp có số lượng 

bằng nhau được gọi bằng cùng 1 số. 

d) Mẫu giáo lớn 

 - Có khả năng phân tích từng phần tử của tập hợp tốt hơn, trẻ hiểu rằng phần tử 

có thể là 1 đối tượng riêng lẻ, có thể là 1 nhóm gồm nhiều đối tượng. Trẻ hiểu rõ hơn 

biểu tượng của từ “một” : Chỉ 1 vật, chỉ 1 nhóm vật 

 - Khả năng đánh giá số lượng không còn bị ảnh hưởng bởi các yếu tố bên ngoài 

 - Có khả năng đếm thành thạo trong phạm vi 10, nắm vững thứ tự gọi tên các số 

từ 1  10, hiểu được 2 ý nghĩa của số: Chỉ số lượng và chỉ thứ tự 
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 - Nhận biết các chữ số từ 1   10 

3. Nội dung chƣơng trình 

a) Nội dung dạy trẻ lứa tuổi nhà trẻ (18 – 36 tháng) 

 - Bước đầu cho trẻ làm quen và nhận biết các đồ vật quen thuộc theo màu sắc, 

hình dạng. 

 - Bước đầu cho trẻ làm quen và nhận biết độ lớn của các vật, biết gọi tên kích 

thước to- nhỏ của các đồ vật 

 - Nhận biết được “Thêm một” 

b) Nội dung dạy trẻ 3 – 4 tuổi 

 - Đếm trên các đối tượng trong phạm vi 5 và đếm theo khả năng 

 - So sánh số lượng hai nhóm đối tượng trong phạm vi 5 bằng các cách khác 

nhau và nói được các từ: bằng nhau, nhiều hơn, ít hơn. 

 - Biết gộp và đếm hai nhóm đối tượng cùng loại có tổng trong phạm vi 5. 

  - Tách một nhóm đối tượng thành các nhóm nhỏ hơn  

c) Nội dung dạy trẻ 4 - 5 tuổi 

 - Dạy trẻ đếm trên đối tượng trong phạm vi 10 và đếm theo khả năng 

 - Dạy trẻ  chữ số, số lượng và  số thứ tự trong phạm vi 5 

 - Dạy trẻ gộp/tách các nhóm đối tượng bằng các cách khác nhau và đếm   

 - Dạy trẻ so sánh, thêm, bớt tạo sự bằng nhau giữa 2 nhóm đối tượng bằng cách 

ghép đôi. 

 - Dạy trẻ hiểu và diễn đạt đúng MQH “bằng nhau”, “nhiều hơn”, “ít hơn”; “nhiều 

(hoặc ít) hơn bao nhiêu? về số lượng giữa các tập hợp. 

d) Nội dung dạy trẻ 5 - 6 tuổi 

 - Dạy trẻ so sánh, thêm - bớt số lượng giữa 3 nhóm đối tượng trong phạm vi 10 

 - Dạy trẻ các chữ số từ 1 đến 10 

 - Dạy trẻ gộp/tách các nhóm đối tượng bằng các cách khác nhau và đếm  

4. Phƣơng ph p hƣớng dẫn tr  học 

- Dạy trẻ tao nhóm 

  - Dạy trẻ ghép đôi (MGB) 

- Dạy trẻ nhận biết sự khác nhau rõ nét về số lượng giữa 2 nhóm 
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- Dạy trẻ so sánh số lượng bằng cách ghép đôi (MGN) 

- Dạy trẻ nhận biết ý nghĩa số lượng của số; nhận biết các chữ số 

- Dạy trẻ hiểu các MQH: Quan hệ số lượng, quan hệ giữa 2 số tự nhiên, quan hệ 

về vị trí giữa 2 số tự nhiên 

+ Cho mỗi trẻ 2 nhóm đối tượng có SL hơn kém nhau là 1 và các chữ số trong 

phhamj vi đã học 

+ Cho trẻ ghép đôi, đếm SL, đặt thẻ số tương ứng 

+ Cho trẻ so sánh SL 2 nhóm bằng kết quả đếm, trên cơ sở đó cô gơi ý đẻ trẻ 

nêu 2 MQH giữa 2 số tự nhiên và vị trí 2 số tự nhiên trong dãy: 

Ví dụ: Cô cho trẻ ghép đôi 7 thỏ và 6 hoa 

 T    T    T    T    T    T    T     7 

 H    H    H    H    H   H          6 

+ Trẻ đếm và nhận xét: 7 thỏ nhiều hơn 6 hoa là 1 

         6 hoa ít hơn 7 thỏ là 1 

+ Cô gợi ý: 7 thỏ nhiều hơn 6 hoa. Vậy số 6 và số 7 số nào lớn hơn, số nào nhỏ 

hơn? 

+ Cô chính xác kết quả:  

 7 thỏ nhiều hơn 6 hoa nên số 7 lớn hơn số 6, vì vậy số 7 đứng sau số 6 

 6 hoa ít hơn 7 thỏ nên số 6 nhỏ hơn số 7, vì vậy số 6 đứng trước số 7 

+ Cô khái quát hóa kết quả: Nhóm nào có SL nhiều hơn được biểu thị bằng số 

lơn hơn. Nhóm nào SL ít hơn được biểu thị bằng số nhỏ hơn. Số nào lớn hơn thì đứng 

phía sau, số nào nhỏ hơn thì đứng phía trước 

+ Cô cho trẻ tạo sự bằng nhau 

Chú ý: Để củng cố MQH này cô cho trẻ xếp các chữ số trong phạm vi số đã học thành 

dãy từ nhỏ đến lớn, sau đó co trẻ làm các bài tập: 

+ Tìm 1 số lớn hơn hoặc nhỏ hơn 1 số cho trước: số lớn hơn số 6.... 

+ Tìm 1 số đứng trước hoặc đứng sau 1 số cho trước: số đứng sau số 7... 

+ Tìm 1 số đứng liền trước hoặc đứng liền sau 1 số cho trước: số liền trước số 6 

+ Tìm 1 số đứng giữa 1 số liền trước và liền sau 1 số cho trước : số liền trước 

và liền sau số 5... 
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- Dạy trẻ so sánh, thêm bớt  

- Dạy trẻ gộp/ tách 

5. Phƣơng ph p tiến hành 

5.1. Mẫu gi o  é: Không dạy số  

a) Dạy trẻ đếm và nhận biết số lượng trong phạm vi 5 và đếm theo khả năng 

* Hoạt động 1: Trò chuyện gây hứng thú 

* Hoạt động 2: Nội dung chính 

 Phần 1: Ôn Đếm c c nhóm có số lƣợng kề trƣớc  ằng trực quan 

 Phần 2: Dạy tr   ếm và nhận  iết số lƣợng trong phạm vi 5 và  ếm theo khả năng 

 * Cho trẻ xếp các đối tượng và đếm 

- Cho trẻ xếp đối tượng nhóm I theo dãy (không đếm) 

- Cho trẻ xếp đối tượng nhóm II (1:1) 

- Đếm:         + Nhóm đã biết: Trẻ tự đếm (nhóm II) 

    + Nhóm mới: Trẻ đếm cùng cô (nhóm I) 

Chú ý:Đếm từ trái sang phải nếu các đối tượng xếp theo hàng ngang. Đếm từ trên 

xuống dưới nếu các đối tượng xếp theo hàng dọc. 

       Khi nói kết quả: Nói số đếm cuối cùng có kèm theo đơn vị. 

* Dạy tr  so s nh, nhận xét MQH không  ằng nhau về số lƣợng giữa 2 nhóm 

  - Nhóm nào nhiều hơn  (nhiều hơn là mấy) 

  - Nhóm nào ít hơn (ít hơn là mấy) 

 * Tạo sự  ằng nhau 

    - Tạo sự bằng nhau về số lượng giữa 2 nhóm bằng cách thêm một đối tượng vào 

nhóm ít hơn, sau đó cho trẻ đếm lại số lượng hai nhóm và nhận biết, diễn đạt mối quan 

hệ đó ( Chú ý: Bằng nhau và đều bằng mấy?) 

 Cô chính xác hóa kết quả 

    - Liên hệ thực tế: Luyện đếm các nhóm đồ vật có số lượng là số mới lập được xếp 

thành dãy theo hàng ngang. 

    - Cất đồ dùng học tập: cất ở cả 2 nhóm, vừa cất vừa đếm 

* Phần 3: Luyện tập, củng cố 

* Kết thúc: Nhận xét, tuyên dƣơng  

 ) Dạy tr  so s nh số lƣợng hai nhóm  ối tƣợng trong phạm vi 5  ằng c c c ch 

kh c nhau và nói  ƣợc c c từ:  ằng nhau, nhiều hơn, ít hơn. 

* Hoạt  ộng 1: Ổn  ịnh – trò chuyện gây hứng thú 

 Phần 1: Ôn Đếm số  ã học.  

 Phần 2: Dạy tr   ếm và nhận  iết số lƣợng trong phạm vi 5 và  ếm theo khả năng 

  * Cho trẻ xếp các đối tượng và đếm 
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- Cho trẻ xếp đối tượng nhóm I theo dãy (không đếm) 

- Cho trẻ xếp đối tượng nhóm II (1:1) 

- Đếm:         + Nhóm đã biết: Trẻ tự đếm (nhóm II) 

    + Nhóm mới: Trẻ đếm cùng cô (nhóm I) 

* So sánh, nhận xét mối quan hệ không bằng nhau về số lượng giữa 2 nhóm 

  - Nhóm nào nhiều hơn  (nhiều hơn là mấy) 

  - Nhóm nào ít hơn (ít hơn là mấy) 

* Tạo sự  ằng nhau 

    - Tạo sự bằng nhau về số lượng giữa 2 nhóm bằng cách thêm một đối tượng vào 

nhóm ít hơn, sau đó cho trẻ đếm lại số lượng hai nhóm và nhận biết, diễn đạt mối quan 

hệ đó ( Chú ý: Bằng nhau và đều bằng mấy?) 

 Cô chính xác hóa kết quả 

    - Liên hệ thực tế: Cô cho trẻ tìm đồ vật có số lượng đã học, cho trẻ thêm hoặc bớt. 

Ví dụ: 5 con thỏ cô muốn có 4 thì phải làm thế nào và ngược lại (cho trẻ ôn trên 3 – 4 

nhóm đối tượng cô xếp xung quanh lớp) 

    - Cất đồ dùng học tập:  

* Phần 3: Luyện tập, củng cố 

* Hoạt  ộng 3: Kết thúc  

c) Dạy tr  t ch gộp trong phạm vi 5 (t ch từ 1 nhóm thành 2 nhóm  ằng c c 

cách)  

 Chú ý: Đầu tuổi MGB cô nên làm mẫu trước khi dạy trẻ, cuối tuổi mẫu giáo bé 

hành động mẫu của cô đưa ra sau trẻ. 

*Hoạt   ộng 1: Trò chuyện gây hứng thú 

* Hoạt  ộng 2: Nội dung chính 

Phần1: Ôn đếm thêm bớt để taọ thành các nhóm có số lượng cho trước. 

Phần 2: Dạy trẻ chia một nhóm làm 2 phần 

* Cô chia mẫu cho trẻ xem (có thể cho trẻ chia theo ý thích) 

  - Cho trẻ đếm nhóm đối tượng của nhóm sẽ chia 

  - Cô chia mẫu cho trẻ xem ít nhất  2 lần với 2 cách chia.  

- Sau mỗi lần chia cô cho trẻ đếm SL mỗi phần 

 Cô chính xác kết quả: 

+  Có nhiều cách để chia một nhóm có….đối tượng làm 2 phần 

+ Mỗi cách chia có một kết quả 

* Trẻ chia tự do 

 - Cho trẻ đếm nhóm đối tượng cần chia 

 - Cho trẻ chia tự do theo ý thích 

 - Cho 1 vài trẻ nêu cách chia, các bạn trong lớp đối chiếu của mình và của bạn 
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 Cô chính xác kết quả: 

 + Nêu các cách chia 

 + Khẳng định có bao nhiêu cách chia 

* Trẻ chia theo yêu cầu của cô 

Phần 3: Luyện tập 

 Cô cho trẻ tìm hoặc tạo ra các nhóm có SL bằng số vừa học chia làm 2 phần, 

xác định SL và dấu hiệu mỗi phần 

5.2. Mẫu gi o N + L: Nhận  iết chữ số. 

a) Dạy tr  nhận  iết chữ số, số lƣợng và số thứ tự trong phạm vi 10 (từ số 1  ến 

10) – Tiết Lập số mới 

Ví dụ: Dạy trẻ đếm đến 9, nhận biết nhóm có 9 đối tượng, nhận biết chữ số 9 

 C ch tiến hành: 

* Hoạt  ộng 1: Trò chuyện gây hứng thú 

* Hoạt  ộng 2: Nội dung chính 

 Phần 1: Ôn nhóm có số lượng trong phạm vi đã học  

- Cô cho trẻ tìm và đếm các nhóm đối tượng đã chuẩn bị sẵn ở xung quan lớp đếm sau 

đó chọn số tương ứng và đặt vào các nhóm. 

Ví dụ: 6 bông hoa ly, 7 bông hoa huệ, 8 bông hoa đồng tiền… 

Phần 2 : Đếm trên đối tượng trong phạm vi 9 và đếm theo khả năng 

- Cho trẻ xếp đối tượng nhóm I theo dãy (không đếm) 

- Cho trẻ xếp đối tượng nhóm II (1:1) 

- Đếm và đặt thẻ số:         

+ Nhóm đã biết: Trẻ tự đếm (nhóm II) 

     + Nhóm mới: Trẻ đếm cùng cô (nhóm I) 

- So sánh, nhận xét: 

   x  x   x   x   x   x   x    x    x       9       (I) 

             0  0   0   0   0   0   0   0              8       (II) 

- So sánh 2 nhóm đối tượng:  

  + Nhóm nào nhiều hơn nhiều hơn là mấy? 

  + Nhóm nào ít hơn ít hơn là mấy? 

- So sánh 2 số tự nhiên khác nhau: Lớn hơn, nhỏ hơn 

 - Nêu vị trí của 2 số tự nhiên 

 Cô chính xác hóa kết quả và khái quát hóa kết quả để nêu lên các MQH: Nhóm nào 

có số lượng nhiều hơn biểu thị bằng số lớn hơn, nhóm nào có số lượng ít hơn biểu thị 

bằng số nhỏ hơn. Số lớn hơn đứng phía sau, số nhỏ hơn đứng phía trước. 

- Tạo sự bằng nhau bằng cả 2 cách  Nhận xét kết quả 

+ Bớt 1 đối tượng ở nhóm nhiều hơn (Cô làm trên mẫu của cô) 
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+ Thêm 1 đối tượng ở nhóm ít hơn (Trẻ làm) 

- Cho trẻ đặt thẻ số 

+ Cô phát âm chữ số 9 – cho trẻ đọc: Để biểu thị cho các nhóm có SL là 9 người ta 

dùng chữ số 9 để đặt tương ứng với mỗi nhóm đó 

+ Trẻ nhận xét chữ  số 9 

+ Cô phân tích cấu tạo số 9 

+ Có thể cho trẻ tri giác số 9 in rỗng 

 Cô chính xác KQ và nêu nguyên tắc lập số mới: VD: 8 thêm 1 là 9 

* Ứng dụng: Đếm trên nhóm đồ vật khác trong phạm vi số vừa học 

* Xếp nhóm có 9 đối tượng theo các cách 

 - Cô cho trẻ xếp theo hàng dọc, vòng tròn… theo yêu cầu của cô 

 - Liên hệ thực tế (luyện các giác quan) 

 Phần 3: Luyện tập 

 - Cho trẻ chơi trò chơi củng cố bài học 

* Hoạt  ộng 3: Kết thúc:  

b) Dạy tr  so s nh, thêm  ớt số lƣợng giữa 2 nhóm   ối tƣợng trong phạm vi 10  

 C ch tiến hành 

* Hoạt  ộng 1: Trò chuyện gây hứng thú 

* Hoạt  ộng 2: Nội dung chính 

Phần 1: Ôn số  ã học 

- Cô cho trẻ tìm và đếm các nhóm đối tượng đã chuẩn bị sẵn ở xung quanh lớp đếm 

sau đó cho trẻ đếm và chọn số tương ứng và đặt vào các nhóm. 

Ví dụ:  6 bông hoa huệ , 7 bông hoa hồng…. 

- Cô cho trẻ ôn trên 3 nhóm 

Phần 2: Dạy tr  so s nh, thêm  ớt số lƣợng giữa 2 nhóm   ối tƣợng trong phạm vi 10 

* Hình thành MQH hơn kém nhau 1 đơn vị 

 - Cho trẻ xếp đối tượng nhóm I theo dãy (không đếm) 

 - Cho trẻ xếp đối tượng nhóm II (1:1) 

 - Đếm và đặt thẻ số:         

+ Nhóm đã biết: Trẻ tự đếm (nhóm II) 

     + Nhóm mới: Trẻ đếm cùng cô (nhóm I) 

 - So sánh, nhận xét: 

   x  x   x   x   x   x   x    x    x       9       (I) 

             0  0   0   0   0   0   0   0              8       (II) 

              + So sánh 2 nhóm đối tượng: Nhiều hơn, ít hơn là mấy 

 +  So sánh 2 số tự nhiên khác nhau: Lớn hơn, nhỏ hơn 
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    +  Nêu  vị trí của 2 số tự nhiên (2 số TN liền kề nhau số đứng trước nhỏ 

hơn số đứng sau 1 đơn vị và ngược lại) 

   Cô chính xác hóa kết quả và khái quát hóa kết quả để nêu lên các MQH: Nhóm 

nào có số lượng nhiều hơn biểu thị bằng số lớn hơn, nhóm nào có số lượng ít hơn biểu 

thị bằng số nhỏ hơn. Số lớn hơn đứng phía sau, số nhỏ hơn đứng phía trước. 

- Tạo sự bằng nhau: Cô cho trẻ tạo sự bằng nhau bằng  cả 2 cách: thêm hoặc bớt 

 * So sánh số lượng 2 nhóm hơn kém nhau 2 đối tượng 

 - Cho trẻ bớt 2 đối tượng từ 1 trong 2 nhóm  Đếm SL nhóm còn lại  Nhận 

xét kết quả và thay thế chữ số thích hợp 

 - Đếm SL nhóm còn lại và so sánh SL 2 nhóm bằng kết quả đếm xem SL nhóm 

nào nhiều hơn, ít hơn và hơn kém nhau bao nhiêu. 

 - Cô chính xác hóa kết  quả, nêu MQH về SL giữa 2 nhóm hơn kém nhau 2 đối 

tượng 

 - Cho trẻ tạo sự bằng nhau bằng cả 2 cách 

 - Cô chính xác hóa KQ và nêu nguyên tắc tạo sự bằng nhau 

 - Cho trẻ nhắc lại 

 - Cô cho trẻ bớt dần đồ dùng ở từng nhóm để cất. Sau mỗi lần bớt có thể cho trẻ 

đếm SL còn lại và nhận xét kết quả (Không cho trẻ so sánh) 

* Ứng dụng: 

- Phần này cho trẻ tìm các nhóm đối tượng liên quan đến bài hoc rồi cho trẻ thêm, bớt 

- Luyện tập bằng nhiều hình thức: nghe, sờ… 

Phần 3: Luyện tập 

 Cho trẻ chơi trò chơi 

* Hoạt  ộng 3: Kết thúc tiết học 

c) So s nh, thêm  ớt số lƣợng của  a nhóm nhóm  ối tƣợng  ằng c c c ch kh c 

nhau và nói  ƣợc c c từ : Bằng nhau , nhiều nhất, ít hơn, ít nhất 

* Hoạt  ộng 1: Trò chuyện gây hứng thú 

* Hoạt  ộng 2: Nội dung chính 

Phần 1: Cô cho ôn các nhóm đồ dùng đồ chơi trong phạm đã học đếm các nhóm đồ  

dùng sau đó chọn số tương ứng và đặt vào các nhóm 

Phần 2: So sánh số lượng của 3 nhóm đối tượng 

* Hình thành MQH hơn nhất 

- Cô cho trẻ xếp cả 3 nhóm   

           M   M   M   M   M   M   M  (7) 

           T     T    T     T    T    T        (6) 

            G    G    G    G    G             (5) 

- Đếm và đặt thẻ số 
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- Cô cho trẻ nhận xét, so sánh:  

+ Con có nhận xét gì về 3 nhóm M, T, G 

=> Trong 3 nhóm gà, thỏ, mèo nhóm nào có số lượng nhiều nhất ?  

- Tại sao nhóm mèo lại nhiều hơn nhóm thỏ  và nhóm gà  ? 

- Vậy nhóm nào là nhóm nhiều nhất ? 

- Cô cho trẻ quan sát dãy số tự nhiên 5-6-7 và cho trẻ nhận xét về vị trí của số 7 so với 

số 5,6 Số 7 đứng ở vị trí nào ? Vậy số nào là số lớn nhất ? 

=> Cô chốt lại nhóm mèo là nhóm nhiều nhất : Vì nhóm mèo nhiều hơn nhóm thỏ và 

nhóm gà và con số tương ứng với số lượng của nhóm mèo là số 7, theo daỹ số tự nhiên 

thì số 7 đứng sau số 5,6 những số đứng sau bao giờ cũng lớn hơn số đứng trước vì thế 

số 7 đứng sau số 5,6 nên số 7 là số lớn nhất. Vì thế nhóm mèo là nhóm nhiều nhất. 

* Hình thành MQH ít hơn (MQH giữa 3 đối tượng) 

 - Cho trẻ so sánh đối tương trung gian với 2 đối tượng còn lại 

- Tại sao nhóm thỏ lại là nhóm ít hơn ? 

- Tại sao nhóm thỏ lại ít hơn nhóm mèo và lại nhiều hơn nhóm gà ? 

- Tương tự như vậy cho trẻ nhận xét về vị trí của số 6 so với số 5 và 7 

=> Cô chốt lại nhóm thỏ là nhóm ít hơn vì nhóm thỏ ít hơn nhóm mèo nhưng lại nhiều 

hơn nhóm gà và con số tương ứng với số lượng của nhóm thỏ là số 6 theo dãy số tự 

nhiên số 6 đứng sau số 5 nhưng lại đứng trước số 7 nên số 6 là số bé hơn vì vậy nhóm 

thỏ là nhóm ít hơn. 

* Hình thành MHQ ít nhất  

- Tại sao nhóm gà là nhóm ít nhất ? 

- Tại sao nhóm gà  lại ít hơn nhóm thỏ và nhóm mèo ? 

+ Tương tự như vậy cho trẻ nhận xét về vị trí của số 5 so với số 6 và 7 

- Vậy nhóm nào là nhóm ít nhất ? 

=> Cô chốt lại: Nhóm gà là nhóm ít nhất vì nhóm gà ít hơn nhóm thỏ và nhóm mèo và 

con số tương ứng với số lượng của nhóm gà là số 5 theo dãy số tự nhiên thì số 5 lại 

đứng trước số 6,7 nên số 5 là số bé nhất, vì thế nhóm gà là nhóm có số lượng ít nhất. 

- Củng cố: Cô hỏi lại cả lớp nhóm nào là nhóm nhiều nhất ?, ít hơn ?, ít nhất ? 

*  Thêm, bớt tạo sự bằng nhau 

  - Cho trẻ “Thêm” – tạo sự bằng nhau 

 + Muốn cho nhóm thỏ nhiều bằng nhóm mèo phải làm như thế nào ? 

+ Cô cho trẻ lấy thêm 1 con thỏ  xếp dưới con mèo còn lại  

+ Cô hỏi trẻ 6 thêm 1 là mấy ? 

+ Cô cho trẻ đếm lại nhóm thỏ và mèo xem có đúng bằng 7 không ?  

+ Nhóm gà và nhóm thỏ như thế nào ?  
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-+Nhóm nào nhiều hơn ? nhóm thỏ nhiều hơn nhóm gà là mấy ? Vì sao biết nhóm thỏ 

nhiều hơn nhóm gà  ? 

+ Nhóm nào ít hơn ? ít hơn là mấy ? Vì sao ? 

+ Có bao nhiêu con gà  ? Có bao nhiêu con thỏ ?, cô cho trẻ đếm số gà  và số thỏ 

+ Muốn cho nhóm gà nhiều bằng nhóm thỏ phải làm như thế nào ? 

+ Cô cho trẻ lấy thêm 2 con gà xếp dưới 2 con thỏ còn lại 

+ Cô hỏi trẻ 5 thêm 2 là mấy ? Cô cho trẻ đếm lại nhóm gà và thỏ xem có đúng bằng 7 

không ? Chọn số tương ứng và đặt 

- Cho trẻ “Bớt: (lần bớt này cô có thể thay đổi bằng cách bớt ở nhóm 1 và 2) 

  => Cô cho trẻ bớt 1 con gà, 2 con thỏ  và cho trẻ so sánh cả 3 nhóm, nhóm nào 

nhiều nhất, ít hơn, ít nhất ?  

+ Cô cho trẻ bớt dần 2 nhóm và so sánh (3,2 ..) 

+ Cho trẻ đếm lại nhóm mèo và cất đi 

* Cho trẻ nhận xét về số thứ tự từ 1- 7  

Phần 3: Luyện tập 

* Trò chơi: Thi xem ai nhanh: 

- Nêu tên trò chơi 

- Cách chơi: Cô chon 3 trẻ lên chơi gắn quân lô tô theo yêu cầu của cô trong thời gian 

1 phút ai gắn đúng đủ là thắng cuộc, cô yêu cầu trẻ gắn các con vật tương ứng với số ở 

trên bảng. 

 - Cô cho trẻ so sánh xem nhóm nào nhiều nhất, ít hơn, ít nhất ? 

* Trò chơi: Tìm về đúng nhà. 

- Cách chơi: 

- Luật chơi 

 - Cô cho trẻ nhận xét xem ngôi nhà nào có số lượng người nhiều nhất, ít hơn, ít nhất ? 

Ghi chú: Ở tiết này có thể hình thành MQH “hơn nhất” sau đó hình thành MQH “ít 

nhất” và cuối cùng hình thành MQH “ít hơn” đều được. 

* Hoạt động 3: Kết thúc tiết học 

e) Dạy tr  t ch, gộp một nhóm thành 2 nhóm  ằng c c c ch kh c nhau 

* Hoạt  ộng 1: Trò chuyện gây hứng thú 

* Hoạt  ộng 2: Nôị dung chính 

Phần 1: Luyện đếm, thêm, bớt, các nhóm đối tượng trong phạm vi 10 

Trên mô hình 3 đội hãy tìm xem có những nhóm nào có số lượng 10 và lấy thẻ số 

tương ứng? (Cô bớt đi 1- 2 đối tượng – Trẻ đặt thẻ số tượng ứng) 

- Vố tay tiếp cho đủ 10 tiếng (Cô vỗ 6 trẻ vỗ 4) – Thưởng hoa cho các đội 

Phần 2: Tách, gộp một nhóm  có 10 đối tượng thành 2 nhóm nhỏ bằng các cách 

khác nhau 
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*  Tách theo ý thích (theo khả năng) 

- Cho trẻ tách: 

+ Các con hãy tách 10 cây hoa ra làm 2 phần theo ý thích nào? 

+ Cô hỏi 1 số trẻ xem trẻ có những cách tách nào? 

    + Con tách như thế nào? 

    + Ai có cách tách giống như bạn 

    + Còn bạn nào có cách tách khác không 

 Vậy để tách một nhóm có 10 đối tượng thành 2 nhóm nhỏ ta có mấy cách tách? (Cô 

gọi 1 – 2 trẻ phát biểu) 

 Cô chốt lại và cho trẻ quan sát trên màn hình máy chiếu: Để tách nhóm có 10 đối 

tượng thành 2 nhóm nhỏ, ta có 5 cách: 

Cách 1: Một nhóm có 9, một nhóm có 1 

Cách 2: Một nhóm có 8, một nhóm có 2 

Cách 3: Một nhóm có 7, một nhóm có 3 

Cách 4: Một nhóm có 6, một nhóm có 4 

Cách 5: Một nhóm có 5,nhóm kia cũng có 5 

(tất cả các cách trên đều đúng) 

 Cô cho trẻ quan sát trên màn hình 5 cách tách 

- Cho trẻ gộp lại và đếm: 

+ Cô yêu cầu trẻ gộp 2 nhóm nhỏ lại với nhau. cho trẻ đếm lại kết quả 

+ Cô hỏi 1 vài trẻ: Con gộp ntn? (Con gộp 2 nhóm có số lượng là mấy? Được một 

nhóm có số lượng là mấy?) 

 Cô khái quát: Mỗi bận có một cách tách khác nhau nhưng khi các con gộp 2 nhóm lại 

thì đều cho 1 nhóm có số lượng là 10. 

↔  Cô chốt lại: Để tách 1 nhóm có 10 đối tượng thành 2 nhóm nhỏ, ta có 5 cách tách 

(Cô nói lại 5 cách trên) 

* Tách theo yêu cầu của cô 

   Ví dụ: Một nhóm là 6, nhóm kia là mấy? 

              một nhóm là 3, bên kia là mấy?... 

Sau mỗi lần tách nhóm cô lại cho trẻ gộp ha nhóm lai và đếm 

* Tách theo cảm giác 

- Cô cho trẻ tách nhóm 10 hạt lạc bằng tay, trẻ đưa tay ra phía sau để tách nhóm theo 

yêu cầu (2- 3 lần) 

Phần 3: Luyện tập gộp, tách trong phậm vi 10 

1. Trò chơi: Tìm bạn thân 
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- Cách chơi: Cô phát cho mỗi trẻ một thẻ lô tô có hình bông hoa, trên bông hoa có 

chứa các chấm tròn. Trẻ vừa đi vừa hát. Khi có hiệu lệnh “tìm bạn, tìm ban” thì các 

con phải tìm đúng 1 người bạn, sao cho 2 bạn gộp lại có 10 chấm tròn 

- Luật chơi: bạn nào tìm sai, hoặc không tìm được bạn, bạn đó phải nhảy lò cò một 

vòng (Trẻ chơi 2-3 lần và đổi thẻ cho nhau 

2. Trò chơi “Gắn quả cho cây” 

- Cách chơi: Trẻ chia làm 3 đội, mỗi đội có 2 cây. Nhiệm vụ của các đội là từ 10 quả 

phải gắn lên 2 cây sau đó tìm thẻ số tượng tứng với số quả trên mỗi cây. 

- Luật chơi: Mỗi lần chỉ được 1 trẻ lên và trẻ đó chr được gắn 1 quả. 

Đội nào nhanh và đúng là đội đó thăng 

- Trẻ chơi 1-2 lần theo tổ 

- Thưởng hoa cho 3 đội 

* Hoạt động 3:Kết thúc - cô động viên khen ngợi trẻ. Cho trẻ đếm số hoa thưởng của 

từng đội, nêu kết quả. Hướng trẻ vào góc chơi. 

Chú ý: - Dạy trẻ so sánh, thêm bớt 2 nhóm SL trong phạm vi từ số 1  10 (MGN) 

- Dạy trẻ so sánh 3 nhóm SL trong phạm vi từ số 1  10 (MGL) 

Bài 2: Dạy tr  sắp xếp theo qui tắc 

1. Nội dung chƣơng tr nh  

1.1. Trẻ 3 – 4 tuổi 

  - So sánh 2 đối tượng về kích thước 

  - Dạy trẻ xếp xen kẽ 1: 1 

1.2. Trẻ 4 - 5 tuổi 

 - Dạy trẻ so sánh, phát hiện qui tắc sắp xếp và sắp xếp theo qui tắc (2:1) 

 1.3. Trẻ 5 - 6 tuổi 

 - Tiếp tục dạy trẻ so sánh, phát hiện qui tắc sắp xếp và sắp xếp theo qui tắc. 

 - Tạo ra qui tắc sắp xếp (3:2:1:3…) 

2. Phƣơng ph p hƣớng dẫn 

a)Mẫu giáo bé: Dạy trẻ xếp xen kẽ 1:1 

Phần 1: Ôn xắp xếp theo quy tắc 1- 1 

- Cô cho trẻ xếp thành 3 đội xen kẽ cứ 1 bạn nam rồi đến 1 bạn nữ 

- Cô hỏi từng tổ xem đứng đội hình theo quy tắc sắp xếp ntn 

- Cô và trẻ cùng kiểm tra xem đúng chưa 

- Cô cho trẻ đến thăm lăng Bác vừa đi vừa hát “Đêm qua em mơ gặp Bác Hồ và hỏi: 
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+ Chúng mình có biết đây là mô hình nhà sàn của ai không? 

+ Chúng mình đã được đi thăm nhà sàn của Bác ở thủ đô Hà Nội bao giờ chưa? 

+ Gần khu Bác ở có những gì? 

+ Đến thăm nhà Bác chúng mình sẽ làm gì để kính tặng Bác? 

Vậy chúng mình cùng thống nhất 3 đội sẽ trồng hoa, trồng cây và xếp hàng rào cho 

vườn rau của Bác, chúng mình có đồng ý không nào? 

- Cô cho đội hoa sen trồng hoa theo quy tác 1-1 cứ một cây hoa đỏ lại đến một cây hoa 

màu vàng 

- Cô cho đội hoa cúc: xếp hàng rào tương tự ( xanh- đỏ) 

- Đội hoa hồng: Trồng cây dừa theo quy tắc cú 1 cây cao, 1 cây thấp. 

- 3 Đội chuẩn bị bắt đầu 

- Trẻ xếp xong cho trẻ về chỗ ngồi và cùng cô nhận xét 

(Cô hỏi từng tổ xem xếp theo yêu cầu của cô chưa và xếp theo quy tắc gì? 

Phần 2: Dạy trẻ xắp xếp theo quy tắc lặp lại 1 -2 

- Cho tr  sâu l : Vậy sắp đến SN Bác chúng mình cùng nhau sâu những chiếc lá màu 

bằng xốp mà cô đã tận dụng từ nguyên phế liệu bỏ đi để làm rèm trang trí cho ngôi nhà 

của Bác, nhưng lần này yêu cầu của cô khó hơn một chút là chúng mình hãy sâu theo 

quy tắc lặp lại 1-2 nghĩa là xâu 1 lá màu vàng đến 2 lá màu xanh, chúng mình đã nhớ 

chưa nào? 

- Cho trẻ lấy rổ phía sau ra trước mặt và ngồi xâu (cô đi bao quát trẻ cả lớp). trong khi 

trẻ ngồi sâu cô mở nhạc nhở bài “ Em mơ gặp Bác Hồ” để tạo tình cảm niềm phấn 

khởi cho trẻ 

- Khi trẻ sâu xong, cô cho trẻ cùng giơ lên và kiểm tra, cô động viên khuyến khích trẻ 

và sâu đúng theo yêu cầu của cô, động viên những trẻ sâu gần đúng để trẻ cố gắng hơn 

trong giờ sau. 

Phần 3: Luyện tập sắp xếp quy tắc đã học 

Khi Bác Hồ còn sống, Bác cúng đã từng sống và làm việc tại Tuyên Quang. Vậy để 

quê hương Tuyên Quang của chúng ta thêm tươi xanh thì chúng mình phải là gì? 

  Bây giưof cô có một trò chơi rất khó xem lớp chúng mình các bạn có giỏi không nhé. 

Trò chơi mang tên “Thi xem đội nào nhanh” 

- Cách chơi: Cô chia lớp thành 3 đội: Hoa hồng, cúcm sen. Trên đây cô có 3 bảng có 

dán lô tô cây xanh và hoa theo quy tắc sắp xếp 1:1 và 1:2 yêu cầu các đội cùng suy 

nghĩ và dán lô tô còn thiếu vào các ô cho chúng quy tắc sắp xếp nhé 

- Luật chơi; Đội nào dán nhanh, đúng đội đó thắng cuộc 

- Cô và trẻ cùng kiểm tra kết quả của các đội 

* Hoạt động 3: kết thúc cho trẻ hát múa về Bác 
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b) Mẫu gi o nhỡ: Dạy tr  so sánh phát hiện ra quy tắc sắp xếp và sắp xếp theo quy 

tắc. 

Phần 1: Ôn sắp xếp theo theo quy tắc 1-1 

- Yêu cầu trẻ xâu vòng theo ý thích và tạo ra 1 quy luật lặp lại 1-1 

+ Cho nhóm trẻ xâu chung 1 vòng theo quy tắc trẻ tự đặt ra 

- Cô đến từng trẻ hỏi trẻ và cho trẻ nhận xét về chiếc vòng của mình trẻ xâu như thế 

nào? 

Phần 2: Dạy tr  so sánh phát hiện ra quy tắc sắp xếp  

+ Quy tắc 1-2:  

 - Cô cho trẻ quan sát mẫu: cô xếp 1 ông mặt trời và 2 đám mây… 

 - Cho trẻ nhận xét: được xếp theo thứ tự nào? (cứ 1 ông mặt trời 2 đám mây) 

 - Cô chốt lại 

- Giới thiệu đây là cách sắp xếp theo quy tắc 1-2 

 - Cho trẻ đọc “quy tắc 1-2” 

 - Cất đồ chơi 

 - Hỏi trẻ xem có bạn nào có cách sắp xếp nào khác cách sắp xếp của cô không? 

như: 1-2-1; 2-1-2…. 

+ Quy tắc 2-1 

+ Quy tắc 2-2 

+ Quy tắc1-1-1 

(tương tư như cách sắp xếp 1-2 cô dạy trẻ các cách ) 

Phần 3: Luyện tập: 

*Trò chơi: “Nhìn nhanh gắn đúng” 

+ Cách chơi: Chia trẻ thành 3 đội, các bạn trong đội sẽ lần lượt chạy lên chọn hình sắp 

xếp để tạo thành khung tranh mà cô đã cho trước sắp xếp theo quy tắc cô đã yêu cầu, 

bạn nào xong đập vào tay bạn tiếp theo và về  đứng cuối hàng. Bạn thứ 2 tiếp tục lên 

cứ như vậy cho đến hết. Đội nào gắn đúng và nhiều hình sẽ thắng cuộc, đội thua sẽ 

nhảy lò cò. 

+ Luật chơi: Khi nào được đập tay mới được chạy, trước khi chạy đứng dưới vạch 

chuẩn. Thời gian chơi là một bản nhạc 

- Cho trẻ chơi 

- Nhận xét sau khi chơi 

c) Mẫu gi o lớn: Dạy tr  tạo ra qui tắc sắp xếp, so s nh ph t hiện qui tắc sắp xếp và sắp 

xếp theo quy tắc  

Giáo án toán 

- Chủ đề: Gia đình 

- Bài dạy: Dạy trẻ tạo ra qui tắc sắp xếp, so sánh phát hiện qui tắc sắp xếp và sắp xếp theo quy 

tắc  
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- Đối tượng: Trẻ 5- 6 tuổi 

- Thời gian: 

- Ngày soạn: 

- Ngày dạy: 

- Người dạy: 

I. Mục  ích yêu cầu 

- Trẻ biết tạo ra quy tắc sắp xếp, biết so sánh phát hiện ra quy tắc sắp xếp và biết sắp 

xếp theo quy tắc. Phát triển tư duy logic cho trẻ 

- Rèn luyện khả năng quan sát, nhận xét, ghi nhớ có chủ định cho trẻ. 

- Giáo dục trẻ nền nếp học tập , biết ứng dụng kiến thức đã học trong cuộc sống hàng 

ngày. 

II. Chuẩn  ị :  

- Giáo án điện tử các slides có hình ảnh sắp xếp theo quy tắc. 

- Mỗi trẻ một rổ 10 hạt vòng các mầu ( xanh, đỏ, vàng ). Dây xâu hạt.  

- Mỗi nhóm : 20 hạt vòng (màu, xanh, đỏ, vàng), dây xâu hạt.  

- Chướng ngại vật : bục bật 

- 3 dây vòng màu xâu sẵn. 

III. C ch tiến hành: 

Hoạt  ộng của cô Hoạt  ộng của tr  

Hoạt  ộng 1: Trò truyện về chủ  ề " Gia   nh" 

- Cho cả lớp đọc bài thơ “ làm anh "  

- Hỏi trẻ:   

+ Các con vừa đọc bài thơ gì ? 

+ Bài thơ nói về điều gì ? 

+ Các con có yêu quý em của mình không ? 

- Giáo dục trẻ biết nhường nhịn em bé, luôn yêu thương nghe 

lời ông bà cha mẹ. 

* Hoạt  ộng 2 : Học tập 

Phần 1: Tạo ra quy tắc sắp xếp 

- Cô phát cho mỗi trẻ 1 rổ hạt vòng màu xanh, đỏ, vàng và cho 

trẻ xâu vòng theo ý thích và tạo ra 1 quy luật lặp lại. 

- Cô cho 1 nhóm trẻ xâu vòng theo quy tắc trẻ tự đặt ra và hỏi 

trẻ: 

+ Các con đã sắp xếp như thế nào ? 

+ Nhóm nào có cách sắp xếp giống bạn ? 

+ Nhóm nào có cách sắp xếp khác ? 

- Cô nhận xét: các cách sắp xếp trên chúng đều được sắp xếp 

lặp đi lặp lại theo một trật tự nhất định.Đó là sắp xếp theo quy 

 

- Trẻ cả lớp đọc thơ 

 

- Trẻ trò chuyện cùng cô. 

 

- Trẻ rả lời 

 

 

- Trẻ cả lớp xâu vòng theo ý 

thích 

 

-Trẻ quan sát  

 

- 3-4 trẻ trả lời 

 

- Trẻ trả lời 

 

-Trẻ quan sát  
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tắc. 

=> Cách tạo của các bạn là : 1-1-1, 1-2-1, 2-2-2. 

 Phần 2: So s nh, ph t hiện ra quy tắc sắp xếp và sắp xếp 

theo quy tắc : 

* Qui tắc: 1-2-1 

- Cô cho trẻ quan sát hình ảnh sắp xếp  (1cái ấm, 2 cái chén, 1 

cái ấm, 2 cái thìa) và hỏi trẻ: 

+ Cô có hình ảnh vẽ gì đây ?  

+ Ai có nhận xét gì về cách sắp xếp của hình ảnh này? 

+ Các con xem những cái ấm và những cái chén này cô xếp 

như thế nào ? 

- Cô cho trẻ sắp xếp theo mẫu của cô. 

- Cho trẻ nhận xét về cách sắp xếp và yêu cầu trẻ tiếp tục sắp 

xếp theo đúng quy tắc. 

=> Đây là cách sắp xếp theo quy tắc 1-2-1 của 2 đối tượng 

đấy. 

* Qui tắc: 1-1-1 

- Cô cho trẻ quan sát cách sắp xếp khác nhau ( 1cái ấm, 1 cái 

chén, 1 cái thìa) 

- Cô cho trẻ sắp xếp theo quy tắc, và nhận xét. 

=> Cô khái quát lại: Có nhiều cách sắp xếp các vật khác nhau 

nhưng chúng đều được sắp xếp lặp đi lặp lại theo một trật tự 

nhất định. Vừa rồi các con cũng được sắp xếp đồ vật theo quy 

tắc và  sắp xếp lại bằng các cách khác nhau đấy. 

* Phần 3: Luyện tập (cho tr  s ng tạo) 

- Cho trẻ quan sát trên màn hình các chữ cái được sắp xếp theo 

quy tắc, trẻ tìm và phát hiện ra chữ cái còn thiếu và sắp xếp 

theo quy tắc. 

+ Sắp xếp theo quy tắc:  

- Cho trẻ chơi xâu vòng theo mẫu cho trước của cô 

- Cô chia trẻ thành 3 đội. 

- Cách chơi: Lần lượt từng trẻ ở mỗi đội chạy vượt qua chướng 

ngại vật lên xâu 1 hạt vòng chạy quay về đến bạn khác tiếp tục 

chạy lên xâu 1 hạt vòng cứ thế lần lượt cho đến hết. 

*Kết thúc: 

- Cô nhận xét giờ học và cho trẻ về hoạt động góc 

-3-4 trẻ nhận xét theo ý hiểu 

 

- Trẻ trả lời 

 

-Trẻ trả lời 

 

 

-Trẻ lắng nghe 

 

-Trẻ thực hiện 

-Trẻ lắng nghe 

 

 

 

-Trẻ thực hiện 

 

 

-Trẻ thực hiện 

 

 

-Trẻ chơi trò chơi 

 

 

-Trẻ nghe cô nhận xét và về 

các góc chơi. 

6. Đồ dùng dạy học 
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D. Câu hỏi, hƣớng dẫn học tập, thảo luận 

1. Phân tích khái niệm tập hợp, số tự nhiên, phép đếm trong quá trình hình thành biểu 

tượng toán học cho trẻ mẫu giáo? 

2. Từ lí luận đã học hãy cho biết cách tiến hành giờ dạy trẻ so sánh, thêm bớt số lượng 

giữa 2 nhóm  đối tượng trong phạm vi 10. Từ đó xác định bài dạy ở lứa tuổi nào? 

3. So sánh, thêm bớt số lượng của ba nhóm nhóm đối tượng bằng các cách khác nhau 

và nói được các từ : Bằng nhau , nhiều nhất, ít hơn, ít nhất 

4. Dạy trẻ tách, gộp một nhóm thành 2 nhóm bằng các cách khác nhau 

HƢỚNG DẪN TỰ HỌC 

 Các tài liệu tham khảo 

1. Đỗ Thị Minh Liên, Phương pháp cho trẻ làm quen với toán, NXB Giáo dục, 2008 

2. Đinh Thị Nhung, Toán và phương pháp hình thành biểu tượng toán học sơ đẳng cho 

trẻ mầm non, NXB Đại học Quốc gia, Hà Nội, 2000. 

3. Lê Thị Thanh Nga, Phương pháp hướng dẫn trẻ mầm non làm quen với toán ban 

đầu, NXB Giáo dục, TP Hồ Chí Minh, 2006 

Hƣớng dẫn sinh viên học tập 

 Việc hiểu và nắm các phương pháp hình thành BTTH cho trẻ yêu cầu người học 

phải: 

- Nghiên cứu kĩ nội dung bài giảng của chương. 

- Đọc giáo trình, tài liệu tham khảo. 

Hƣớng dẫn trả lời câu hỏi và  ài tập 

Câu 1: Cho biết khái niệm tập hợp, số tự nhiên, phép đếm 

Với nội dung câu hỏi yêu cầu sinh viên nêu được: 

- Khái niệm tập hợp 

- Số tự nhiên 

- Phép đếm 

Câu 2: Hãy phân tích PP hướng dẫn trẻ so sánh số lượng bằng cách ghép đôi  

Yêu cầu sinh viên phân tích được các vấn đề sau: 

* Cho trẻ nhận biết dấu hiệu các nhóm đối tượng (hoa hay thỏ...) 

* Cho trẻ ghép đôi từng cặp các đối tượng của 2 nhóm  

* Cô gợi ý để trẻ nhận xét được: 

 Trường hợp (1): 
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 + Cả 2 nhóm không có đối tượng nào thừa ra 

 + Dạy trẻ hiểu và diễn đạt MQH này:  

 Trường hợp (2):  

 - Trẻ nhận xét: Thừa một chấm tròn hay thiếu 1 tam giác 

 -  Dạy trẻ hiểu và diễn đạt MQH này: 

 + Có một chấm tròn thừa ra nên số chấm tròn nhiều hơn số tam giác là 1  

 + Còn thiếu một tam giác nên số tam giác ít hơn số chấm tròn và ít hơn là 1 

 * Cô khái quát hóa KQ để hình thành biểu tượng: 

 + Nhiều hơn ↔ Khi có đối tượng thừa ra 

 + Ít hơn ↔ còn thiếu khi không đủ đối tượng để ghép đôi 

 - Dạy trẻ tạo sự bằng nhau: Bằng cả 2 cách 

 - Cho trẻ luyện tập 

Câu 3: Từ lí thuyết đã học hãy cho biết quá trình dạy trẻ so sánh 2 (3) nhóm đối tượng 

cần hình thành ở trẻ mối quan hệ nào ? Hãy nêu và phân tích  các mối quan hệ đó. 

Với nội dung câu hỏi yêu cầu sinh viên nêu được các quan hệ xảy ra khi so sánh số 

lượng các đối tượng và số tự nhiên như sau: 

1. Cho trẻ so sánh các nhóm đối tượng: nhiều hơn, ít hơn... 

2. So sánh số tự nhiên: lớn hơn, nhỏ hơn 

3. Nêu vị trí của 2 số tự nhiên 

Ví dụ: 

* Cho trẻ ghép đôi các đối tượng của 2 nhóm, đếm SL từng nhóm, lấy chữ số tương 

ứng đặt vào từng nhóm 

 * Cho trẻ so sánh SL 2 nhóm bằng kết quả đếm, trên cơ sở đó cô gợi ý để trẻ 

nêu MQH giữa 2 số tự nhiên và vị trí giữa 2 số tự nhiên trong dãy. 

 Ví dụ: Cô cho ghép 7 thỏ với 6 hoa 

                              T    T   T    T    T    T    T      7 

                               H   H  H   H   H    H              6 

 + Trẻ đếm và nhận xét: 7 thỏ nhiều hơn 6 hoa là 1 

          6 hoa ít hơn 7 thỏ là 1 
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+ Cô gợi ý: 7 thỏ nhiều hơn 6 hoa. Vậy số 6 và số 7 số nào lớn hơn, số nào nhỏ  hơn? 

         Số 7 lớn hơn số 6, vậy số nào đứng trước số nào đứng sau? Vì sao 

+ Cô chính xác hóa KQ: 

7 thỏ nhiều hơn 6 hoa nên số 7 lớn hơn số 6. Vì vậy số 7 đứng sau số 6 

6 hoa ít hơn 7 thỏ nên số 6 nhỏ hơn số 7. Vì vậy số 6 đứng trước số 7 

+ Cô khái quát kết quả: Nhóm nào có SL nhiều hơn biểu thị bằng số lớn hơn và ngược lại. 

Số nào lớn hơn đứng sau số nhỏ hơn đứng trước 

* Cho trẻ tạo sự bằng nhau bằng cả 2 cách: Thêm 1 đối tượng vào nhóm ít hơn hoặc bớt 1 

đối tượng ở nhóm nhiều hơn. Sau khi thêm, bớt cô cho trẻ đếm SL nhóm mới, thay chữ số 

thích hợp và nhận xét KQ 

- Cho trẻ thấy MQH: 2 số tự nhiên liên tiếp (liền kề nhau) hơn kém nhau 1 đơn vị. 

Chú ý:  Để củng cố MQH này cô cho trẻ xếp các chữ số trong phạm vi số đã học thành dãy 

từ nhỏ đến lớn, sau đó cho trẻ làm các bài tập: 

 + Tìm 1 số lớn hơn hoặc nhỏ hơn 1 số cho trước 

 + Tìm 1 số đứng trước hoặc đứng sau 1 số cho trước 

 + Tìm một số liền trước hoặc liền sau 1 số cho trước 
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Bài 2: PHƢƠNG PHÁP HÌNH THÀNH  BIỂU TƢỢNG KÍCH THƢỚC CHO 

TRẺ MẪU GIÁO 

(Số tiết: 10; LT: 4; TH: 06) 

A. Mục tiêu 

1. Kiến thức:  

Thông qua nội dung của chương giúp sinh viên hiểu được: 

 - Sự phát triển những biểu tượng kích thước của trẻ các lứa tuổi 

 - Nắm được nội dung chương trình hình thành BTKT của trẻ ở các lứa tuổi 

- Nắm được các phương pháp, biện pháp, thủ pháp dạy trẻ trong các giờ học toán ở 

trường mầm non 

2. Kỹ năng  

 -  Biết vận dụng kiến thức đã học vào quá trình hình thành phương pháp các nội 

dung, giờ thực hành học toán của trẻ ở trường mầm non 

- Sinh viên có khả năng thích ứng nhanh với công việc, với sự thay đổi của chương 

trình 

3. Thái độ:  

- Nhiệt tình, sôi nổi hăng hái phát biểu ý kiến xây dựng bài 

 - Tích cực tham gia thảo luận nhóm 

 - Tự nghiên cứu rèn luyện nâng cao hiểu biết của mình thông qua các học liệu 

B. Tài liệu giảng dạy 

1. Giảng viên:  

- Tài liệu chính:  

1. Đỗ Thị Minh Liên, Lí luận và phương pháp hình thành biểu tượng toán học sơ đẳng 

cho trẻ mầm non, Nxb ĐHSP, 2012 

2. Đinh Thị Nhung, Toán và phương pháp hình thành biểu tượng toán học cho trẻ mẫu 

giáo quyền I,II NXB Đại Học Quốc Gia Hà Nội, 2000; 

  - Tài liệu tham khảo: 

1. Đỗ Thị Minh Liên, Giáo trình:  Phương  pháp cho trẻ  mầm non làm quen với toán, 

NXB Giáo dục Việt Nam, 2011; 

        2. Đào Như Trang, Bài soạn hướng dẫn trẻ làm quen với  biểu tượng ban đầu về 

toán, NXBĐHQG, 1997; 

           3. Đỗ Thi Minh Liên, Phương pháp hình thành biểu tượng toán học sơ đẳng 

cho trẻ mầm non, NXB ĐHSP Hà Nội, 2002;   
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          4. Đào Như Trang, Luyện tập toán qua trò chơi cho trẻ MG 5 tuổi chuẩn bị cho 

trẻ vào lớp 1,  NXB Hà Nội. 

2. Sinh viên: 

 - Giáo trình, tài liệu tham khảo  

- Ghi bài đầy đủ và tích cực tham gia phát biểu ý kiến xây dựng bài. 

C. Nội dung 

1. Một số kh i niệm cơ  ản 

a) Kích thước và sự đo lường kích thước 

 - Kích thước là một trong các dấu hiệu để phân biệt các đối tượng 

 - Kích thước biểu thị độ lớn của các đại lượng: Số lượng, độ dài, bề rộng, độ 

lớn…là những loại kích thước cụ thể 

 - Mỗi loại KT có phương pháp xác định và cách so sánh riêng 

 - Chỉ so sánh các đối tượng cùng dạng với nhau và KQ so sánh chỉ mang tính 

tương đối. 

 - Khi so sánh 2 đối tượng cùng dạng bất kỳ có thể xảy ra các MQH: bằng nhau, 

hơn hoặc kém. Vì vậy khi nêu MQH bằng nhau, hơn, kém phải theo từng cặp 

 - Khi so sánh 3 đối tượng khác nhau trở lên xảy ra các MQH: hơn nhất và kém 

nhất. 

 ) Sự  o lƣờng 

 - Đo là một HĐ nhằm xác định kích thước của vật theo đơn vị đo đã chọn 

 - HĐ đo bao gồm có quá trình đo và việc xác định KQ đo 

 - KQ đo được thể hiện bằng số và phụ thuộc vào đơn vị đo được lựa chọn 

 - Khi nêu kết quả đo phải nói rõ cả kết quả đếm và tên đơn vị đo 

c) C c  iểu tƣợng kích thƣớc cần h nh thành cho tr  MG 

 - Độ dài: So sánh chiều dài của 2, 3 đối tượng (theo một chiều) 

 - Chiều rộng: So sánh bề rộng của 2, 3 đối tượng 

 - Chiều cao: So sánh chiều cao của 2, 3 đối tượng (theo phương thẳng đứng) 

 - Độ lớn (to – nhỏ): So sánh độ lớn của 2, 3 đối tượng (các vật hình khối) 

 - Đo: Đo chiều dài, đo dung tích. 

2. Đặc  iểm nhận thức 
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a) Mẫu giáo bé 

 - Có thể nhận biết theo một chiều kích thước của vật và biết làm theo yêu cầu của 

người lớn 

 - Chưa hiểu được ý nghĩa các danh từ chỉ KT và các MQH nên diễn đạt không 

chính xác 

 - Chỉ có khả năng phân biệt KT của 2 vật có sự khác nhau nhiều, chưa có kỹ năng 

so sánh 

b) Mẫu giáo nhỡ 

 - Có khả năng phân biệt được KT theo 2 chiều của 1 đối tượng khi 2 chiều có sự 

khác nhau rõ nét 

 - Trẻ có thể nắm ý nghĩa các danh từ chỉ từng loại KT nên việc diễn đạt các MQH 

chính  xác hơn 

 - Có kỹ năng phân biệt sự khác nhau về KT của 2 – 3 vật với độ chênh lệch  nhỏ 

bằng kỹ năng so sánh. 

c) Mẫu giáo lớn 

 - Trẻ có khả năng phân biệt 3 chiều KT của vật. Hiểu được bề dày của đối tượng 

chính là chiều cao 

 - Trẻ có thể dùng thước đo để đánh giá KT của vật. Tuy nhiên trẻ chưa phân biệt 

được công cụ đó (que tính, thước kẻ…) với đơn vị đo chuẩn (cm, m…) mà người lớn 

sử dụng 

 - Trẻ hiểu được MQH giữa KQ đo với đơn vị đo và chiều dài các đối tượng 

3. Nội dung chƣơng tr nh   

a) Mẫu gi o  é 

- Dạy trẻ nhận biết sự khác nhau rõ nét về chiều dài, bề rộng, chiều cao, độ lớn của 2 

đối tượng 

- So sánh 2 đối tượng về kích thước: dài, rộng, cao, độ lớn 

- Dạy trẻ hiểu và sử dụng đúng các từ: Dài hơn – Ngắn hơn, Cao hơn – Thấp hơn, 

Rộng hơn – Hẹp hơn, To hơn – nhỏ hơn. 

 ) Mẫu gi o nhỡ 

 - Tiếp tục dạy trẻ so sánh, nhận biết MQH kích thước của 2 đối tượng về độ dài, 

bề rộng, chiều cao, độ lớn 
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 - Dạy trẻ so sánh, xắp thứ tự theo chiều dài, bề rộng, chiều cao của 3 đối tượng. 

Dạy trẻ diễn đạt MQH này. 

 - Đo độ dài một vật bằng một đơn vị đo. 

 - Đo dung tích một đối tượng bằng một đơn vị đo . 

c) Mẫu gi o lớn 

 Dạy trẻ kỹ năng đo 

- Đo độ dài một vật bằng c c  ơn vị  o khác nhau. 

- Đo độ dài các vật, so sánh và diễn đạt kết quả đo 

- Đo dung tích các vật, so sánh và diễn đạt kết quả đo 

4. Phƣơng ph p hƣớng dẫn tr  học 

4.1. Dạy trẻ nhận biết sự khác nhau rõ nét về kích thước của 2 đối tượng 

- Cô tạo ra 1 tình huống sao cho kết quả của hoạt động có được là do sự khác biệt về 

kích thước của 2 đối tượng. 

 - Cô gợi ý để trẻ nêu kết quả HĐ, từ đó trẻ tìm ra sự khác nhau về kích thước của các 

đối tượng 

 - Cô chính xác kết quả trẻ đã nêu: 

  + Đối tượng hơn khi có phần thừa ra 

  + Đối tượng kém khi còn thiếu 

- Dạy trẻ hiểu và diễn đạt đúng mối quan hệ vừa hình thành  bằng cách: cho trẻ nhắc 

lại nhiều lần biểu tượng vừa hình thành. Ví dụ: dây Xanh dài hơn dây Đỏ vì dây Xanh 

có phần thừa ra, dây đỏ ngắn hơn dây xanh (không cho trẻ nói: dây Xanh dài hơn, dây 

Đỏ ngắn hơn) 

Chú ý:  

- Trong giai đoạn này cô phải chọn 2 đối tượng khác nhau rõ nét  về kích thước và dấu 

hiệu mầu sắc 

- Không yêu cầu trẻ giải thích kết quả bằng kĩ năng so sánh 

4.2. Dạy trẻ kỹ năng so sánh  độ dài, bề rộng, chiều cao,  độ lớn của 2 đối tượng để 

hình thành các mối quan hệ: bằng nhau, hơn, kém  

a) So sánh chiều dài 

Xếp chồng hoặc xếp kề nhau (cạnh nhau) 

- Đối với các vật cứng: sử dụng biện pháp xếp chồng, kề hoặc cạnh theo chiều cần so 

sánh sao cho 1 đầu của đối tượng trùng nhau, kiểm tra đầu còn lại 

- Đối với các vật mềm: dây len, nơ…dùng tay cầm 1 đầu các đối tượng và điều chỉnh 

cho 2 đối tượng song song, kiểm tra đầu còn lại. 
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Đối tượng nào có phần thừa ra, đối tượng đó dài hơn. 

b) So s nh chiều rộng (là các vật có diện tích) 

Đặt 2 đối tượng chồng lên nhau: 

- Nếu cả 2 đối tượng không có phần thừa ra thì 2 đối tượng rộng bằng nhau.  

- Nếu đối tượng nào có phần thừa ra thì đối tượng đó rộng hơn, đối tượng còn lại hẹp 

hơn.  

c) So s nh chiều cao  (là các vật đặt theo phương thẳng đứng) 

Đặt 2 đối tượng trên cùng một mặt phẳng và kiểm tra phía trên: 

- Nếu phía trên không có đối tượng nào nhô cao hơn thì 2 đối tượng cao bằng nhau. 

- Nếu đối tượng nào có phần nhô cao hơn là đối tượng cao hơn, đối tượng còn lại thấp 

hơn 

d) So s nh  ộ lớn (Chỉ so sánh các đối tượng có thể tích: cái hộp, cái ca, cái cốc, quả 

bóng….không so sánh các đối tượng có diện tích: tờ giấy, bưu ảnh, cái bảng… 

Đặt các đối tượng cạnh nhau rồi dạy trẻ ước lượng bằng mắt 

- Do ước lượng bằng mắt nên kết quả chỉ có tính tương đối. Vì vậy các đối tượng phải 

có sự khác nhau rõ nét về kích thước 

* C ch tiến hành  

Giai  oạn 1: Ôn nhận biết sự khác nhau rõ nét về kích thước của 2 đối tượng bằng 

trực quan (không nhận biết bằng sự so sánh) 

Giai  oạn 2: Dạy trẻ kỹ năng so sánh 2 đối tượng 

Hoạt động 1: Dạy trẻ kỹ năng so sánh và hình thành MQH bằng nhau 

 - Cô cho trẻ chọn 2 đối tượng có kích thước bằng nhau bằng kinh nghiệm  

cho trẻ nêu kết quả. ví dụ: 

 

  

 

 

-  Trẻ thực hiện HĐ và nhận xét kết quả HĐ 

 - Cô chính xác hóa KQ, kiểm tra KQ bằng kỹ năng so sánh, chỉ trên đối tượng 

cho trẻ thấy sự bằng nhau: Khi đối tượng có KT bằng nhau nếu cả 2 đối tượng không 

có phần thừa ra 

 - Cho trẻ nhắc lại KQ trên đối tượng vừa so sánh 

Hoạt động 2: Dạy trẻ kỹ năng so sánh và hình thành MQH không bằng nhau 

 - Cô cho trẻ lấy 2 đối tượng theo yêu cầu của cô 

 - Cô hướng dẫn trẻ sử dụng kỹ năng so sánh xếp chồng hoặc xếp kề bằng lời để 

tìm sự khác nhau về KT của 2 đối  tượng 

 - Trẻ thực hiện HĐ  nêu KQ và giải thích KQ (gọi 1 vài trẻ) 

X 

 Đ 
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 - Cô chính xác KQ của trẻ 

 

  

 

Giai  oạn 3: Luyện tập 

Bài tập 1: Cô nói tên đồ vật ↔ Trẻ tìm đồ vật nói kích thước 

Bài tập 2: Cô  nói kích thước ↔ Trẻ tìm đồ vật nói KQ 

Bài tập 3: Cho trẻ lấy đồ vật theo yêu cầu của cô ↔ Trẻ nêu MQH về KT 

Bài tập 4: Cho trẻ tìm trong thực tế các cặp đối tượng có KT bằng hoặc khác nhau. 

Bài tập 5: Cho trẻ tạo ra các cặp đối tượng có KT bằng hoặc khác nhau…. 

4.2. Dạy tr  so s nh, sắp xếp c c  ối tƣợng cùng dạng theo chiều tăng hoặc giảm 

 ể h nh thành mối quan hệ hơn nhất và kém nhất (Chiều: dài, rộng, cao… 3  ối 

tƣợng) 

 C ch tiến hành: 

Giai  oạn 1: Ôn kỹ năng so sánh KT của 2 đối tượng 

Giai  oạn 2: Dạy trẻ kỹ năng so sánh của 3 đối tượng 

Hoạt động 1: Hình thành MQH hơn nhất 

 - Cho trẻ so sánh đối tượng hơn nhất với 2 đối tượng còn lại theo cặp  Trẻ nêu 

kết quả 

- Cô chính xác hóa kết quả để hình thành biểu tượng: Đối tượng hơn nhất là đối 

tượng hơn tất cả các đối tượng còn lại 

Hoạt động 2: Hình thành MQH kém nhất 

- Cho trẻ so sánh đối tượng kém nhất với 2 đối tượng còn lại theo từng cặp, nhận xét 

kết quả và nêu mối quan hệ 

- Cô chính xác hóa kết quả để hình thành biểu tượng: Đối tượng kém nhất là đối 

tượng kém tất cả các đối tượng còn lại 

Hoạt động 3: Hình thành MQH giữa 3 đối tượng 

- Cho trẻ so sánh đối tượng trung gian với đối tượng hơn nhất và kém nhất để hình 

thành đầy đủ về kích thước của 3 đối tượng. 

- Cô chính xác kết quả, nêu MQH theo thứ tự tăng dần hoặc giảm dần 

Giai  oạn 3: Luyện tập 

4.3.. Dạy tr   o  ộ dài 

X  

Đ Phần thừa 
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a) Dạy trẻ kỹ năng đo  

* Dạy trẻ xác định: 

 - Đối tượng đo là gì? (Đo cái gì) 

 - Đơn vị đo (Đo bằng gì) 

 - Hướng đo (Đo như thế nào) 

  + Đo chiều dài: Từ trái sang phải 

  + Đo chiều cao: Từ dưới lên 

* Hướng dẫn trẻ thực hiện các thao tác đo 

 - Hướng dẫn trẻ cách cầm thước đo, cầm bút 

 - Hướng dẫn trẻ cách đặt thước đo và cách đánh dấu trên đối tượng đo 

* Xác định kết quả đo 

- Cho trẻ đếm số đoạn đã đánh dấu trên đối tượng đo (không đếm vạch) 

- Cho trẻ nêu kết quả đo: KQ đo = KQ đếm + Tên đơn vị đo 

Ví dụ: Chiều dài băng giấy bằng 4 lần chiều dài HCN 

Lƣu ý: Cô cần lựa chọn thước đo và vật cần đo sao cho KQ đo là nguyên lần (không 

có phần thừa) và KQ đo phải nhỏ hơn hoặc bằng 10. 

 ) Luyện tập  o  ể h nh thành c c mối quan hệ 

Bài 1: Đo độ dài một đối tượng bằng các đơn vị đo khác nhau 

Cách tiến hành: 

Giai đoạn 1: Ôn tập kỹ năng đo và cách xác định kết quả đo 

- Cô cho trẻ chơi: “Tìm đúng nhà” băng giấy đo được bao nhiêu lần phải về đúng nhà 

có số tương ứng (Mỗi trẻ được phát một băng giấy đã có vạch đo. Trẻ đếm số đoạn và 

về nhà có số tương ứng. 

Giai đoạn 2:  Dạy trẻ đo 1 đối tượng bằng các thước đo khác nhau  

  Hoạt động 1: 

 - Cho trẻ nhận biết, gọi tên các thước đo 

 - Cho trẻ so sánh độ dài các thước đo xem thước nào dài hơn, ngắn hơn 

Hoạt động 2:  

- Cho trẻ sử dụng từng thước đo để đo độ dài của đối tượng 



 44 

- Sau mỗi lần đo cho trẻ lấy chữ số tương ứng đặt vào từng thước đo 

Hoạt động 3: So sánh kết quả đo 

- Cô cho trẻ nhắc lại kết quả đo 

- Cho trẻ so sánh các kết quả  đo xem thước đo nào đo được nhiều lần hơn, ít lần hơn. 

- Cô gợi ý trẻ dựa vào KQ đo giải thích để nêu MQH 

- Cô chính xác hóa KQ của trẻ và kết luận: Nếu  đo 1 đối tượng bằng các thước đo 

khác nhau thì: Thước đo nào dài hơn đo được ít lần hơn và ngược lại. 

Phần 3: Luyện tập 

 - Cô cho mỗi trẻ 1 thước đo khác nhau để đo độ dài cùng một loại đối tượng 

trong lớp (cái bàn) sau đó trẻ nêu kết quả đo 

 - Cho trẻ nêu mối quan hệ: Thước dài hơn đo được ít lần hơn.... 

Bài 2: Đo độ dài các đối tượng bằng một thước đo 

C ch tiến hành: 

Phần 1: Ôn tập kỹ năng đo và cách xác định kết quả đo 

Phần 2:  Dạy trẻ đo độ dài các đối tượng bằng một thước đo 

Hoạt động 1: 

 - Cho trẻ nhận biết gọi tên các đối tượng 

 - Cho trẻ so sánh chiều dài các đối tượng xem đối tượng nào dài hơn, ngắn hơn 

Hoạt động 2: 

 - Cho trẻ dùng thước đo để đo độ dài từng đối tượng 

 - Đo xong lấy chữ số tương ứng đặt vào từng đối tượng 

Hoạt động 3: So sánh các kết quả đo 

 - Cho trẻ nhắc lại các KQ đo 

 - Cho trẻ so sánh các KQ đo với nhau xem đối tượng nào đo được nhiều lần 

hơn, đối tượng nào được ít lần hơn 

 - Dựa vào KQ đo cô gợi ý trẻ giải thích nêu MQH 

 - Cô chính xác kết quả của trẻ và kết luận: Nếu đo các đối tượng bằng một 

thước đo thì đối tượng nào dài hơn đo được nhiều lần hơn, đối tượng nào ngắn hơn đo 

được ít lần hơn. 

Phần 3: Luyện tập 
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 - Cho trẻ dùng 1 loại thước đo để đo độ dài các đối tượng trong lớp. Đo xong 

cho từng trẻ nêu KQ. 

 - Cho trẻ đo tự do… 

4.4. Dạy tr   o dung tích 

4.1.1. Đo dung tích của một  ối tƣợng  ằng một  ơn vị  o 

Phần 1: Ôn đếm trong phạm vi dạy trẻ đo 

Phần 2: Dạy trẻ đo dung tích của 1 đối tượng bằng 1 đơn vị đo 

* Giới thiệu dụng cụ để đo 

- Đơn vị đo là gì đây các con? 

- Đối tượng đo là gì đây các con 

- Nước ở trong chai được gọi là gì? 

- Chúng ta sẽ dùng cốc để đo dung tích của chai nhựa này xem chai nhựa đựng được 

bao nhiêu cốc nước. 

- Vạch đỏ ở cổ chai là quy định điều gì? 

- Vạch đỏ ở miệng cốc là quy định điều gì? 

- Bây giờ cô hướng dẫn các con thao tác đo dung tích của chai nhựa này nhé. 

* Cô hành động mẫu 

- Trước tiên các con cầm phễu đặt vào miệng chai. Tay trái các con giữ phễu, tay phải 

cầm cốc. Múc nước cho đầy miệng cốc nước đến vòng tròn màu đỏ. Từ từ đổ nước  từ 

cốc vào chai qua phễu đổ thật khéo và không làm trào nước ra ngoài, (lưu ý không áp 

sát phễu vào miệng của chai, để nước chảy được dễ dàng hơn) sau khi đổ hết cốc nước 

các con lấy một quả táo gắn lên cây để chỉ tương ứng mỗi 1 cốc nước là một quả táo, 

cứ như vậy các con tiếp tục múc nước cho đầy miệng cốc, nước đến vạch màu đỏ. Tư 

từ đỏ nước vào chai qua phễu, vừa đong nước vừa nhìn xuống chai xem nước đã đầy 

chưa. Tiếp tục múc nước đổ vào chai  và chọn quả gắn lên cây. Khi nào các con thấy 

nước lên đến vạch đỏ ở gần cổ chai thì thôi. 

- Đo xong các con đếm số quả ở trên cây và chọn số tương ứng gắn vào thân cây 

- Cho cả lớp đếm 

- 3 quả táo tương ứng với số mấy? 

- 3 quả táo tương ứng với mấy cốc nước 

- Vậy dung tích của chai nước bằng mấy lần cốc nước 

* Trẻ thực hiện 

- Cô cho trẻ thực hiện và bao quát trẻ, khuyến khích, động viên, giúp đỡ trẻ khi cần 

thiết. 

- Sau khi trẻ làm song cô và trẻ cùng kiểm tra xem chai nước của mình của bạn đã đầy 

nước chưa? 
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- Vì sao con biết chai nước này đã đầy? 

- Con múc được mấy cốc nước vào chai? Vì sao con biết mình múc được 3 cốc nước 

vào chai? 

- Thế con gắn được mấy quả táo? cô hỏi cá nhân trẻ 

- Cô cho cả lớp cùng đếm số táo trên cây và đọc số 3 

- 3 quả táo tương ứng với mấy cốc nước? 

Vậy dung tích của chai nhựa bằng mấy lần cốc nước 

Phần 3: Luyện tập củng cố 

- Trò chơi: “Sự kì diệu của nước” 

+ Cô phổ biến cách chơi, luật chơi: Cô sẽ mời 4 đội chơi, mỗi đội xếp thành 1 hàng và 

có nhiệm vụ của mỗi đội dùng cốc nước múc nước đổ vào những chiếc phễu này. Đội 

mặt trời đỏ múc nước vào phễu có bông hoa màu đỏ, đội màu hồng đổ vào chiếc phễu 

có bông hoa màu hồng, đội sao vàng đỏ nước vào…..Sau 2 lời bài hát đội nào đo khéo 

có kết quả nhanh là đội chiến thắng. 

- Nhận xét sau khi chơi: cô cùng trẻ kiểm tra kết quả các đội cho trẻ đếm và đặt thẻ số 

tương ứng 

4.1.2. Đo dung tích c c vật, so s nh và diễn  ạt kết quả  o  

Phần 1: Ôn thao tác đo của một đối tượng bằng một đơn vị đo 

* Giới thiệu dụng cụ để đo 

- Đơn vị đo là gì đây các con? 

- Đối tượng đo là gì đây các con 

- Nước ở trong chai được gọi là gì? 

- Chúng ta sẽ dùng cốc để đo dung tích của chai nhựa này xem chai nhựa đựng được 

bao nhiêu cốc nước. 

- Vạch đỏ ở cổ chai là quy định điều gì? 

- Vạch đỏ ở miệng cốc là quy định điều gì? 

* Cho trẻ đo: đo dung tích của chai nhựa nếu trẻ không làm được cô làm mẫu lại cho 

trẻ  Cho trẻ đo với nguyên lần là 4 

  Phần 2: Đo dung tích của 2 đối tượng bằng 1 đơn vị đo. 

 HĐ 1: Cho trẻ nhận biết các đối tượng để đo 

 - Cho trẻ nhận xét số lượng chai, kích thước, lượng nước 

 - Cô khái quát lại và giới thiệu các dụng cụ để đo cho trẻ 

 HĐ 2: Dạy trẻ đo 

 + Cô làm mẫu + Phân tích như trên 

 HĐ 3: Cho trẻ thực hiện 
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- Cô cho trẻ thực hiện và bao quát trẻ, khuyến khích, động viên, giúp đỡ trẻ khi cần 

thiết. 

 - Đo song cô cho trẻ nhận xét nêu kết quả:  

+ Vậy bạn nào có nhận xét về dung tích của 2 chai nước này 

+ Dung tích của chai nhựa màu xanh, đỏ bằng mấy lần cốc nước ? (4, 5 lần) 

+  Vì sao dung tích của 2 chai này khác nhau? 

- Cô chính xác kết quả đưa ra kết luận: Số lần đo dung tích của mỗi chai khác nhau bởi 

vì kích thước của 2 chai này không bằng nhau đấy 

HĐ 4: Dạy trẻ kĩ năng so sánh 

- Cho trẻ so sánh dung tích của chai có vạch màu đỏ và chai có vạch màu xanh? 

- Cô chính xác hóa kết quả và kết luận: 

Cùng một cốc nước cô sử dụng làm đơn vị đo thì cô đã đo được dung tích của chai có 

vạch màu xanh bằng 5 lần cốc nước và chai có vạch màu đỏ bằng 4 lần cốc nước  

Như vậy  

Chai có vạch màu xanh có dung tích ít hơn 

Chai có vạch màu đỏ có dung tích nhiều hơn 

Chai nào có kích thước nhỏ, thấp thì dung tích của chai đó ít. Chai nào có kích thước 

to, cao thì dung tích của chai đó nhiều 

 Phần 3: Luyện tập củng cố:  

+ Trò chơi “ Ai khéo léo ”  

D. Câu hỏi, hƣớng dẫn học tập, thảo luận 

1. Phân tích khái niệm kích thước và sự đo lường kích thước 

2. Phân phương pháp hướng dẫn các biểu tượng KT của trẻ mẫu giáo 

HƢỚNG DẪN TỰ HỌC 

 C c tài liệu tham khảo 

1. Đỗ Thị Minh Liên, Phương pháp cho trẻ làm quen với toán, NXB Giáo dục, 2008 

2. Đinh Thị Nhung, Toán và phương pháp hình thành biểu tượng toán học sơ đẳng cho 

trẻ mầm non, NXB Đại học Quốc gia, Hà Nội, 2000. 

3. Lê Thị Thanh Nga, Phương pháp hướng dẫn trẻ mầm non làm quen với toán ban 

đầu, NXB Giáo dục, TP Hồ Chí Minh, 2006 

 Một số yêu cầu với người học 

Việc hiểu và nắm được sự phát triển các biểu tượng toán học sơ đẳng của trẻ mầm non 

là rất cần thiết và quan trọng đối với người học. Vì vậy, yêu cầu người học phải: 

 - Nghiên cữu kĩ nội dung bải giảng của chương 

 - Nghiên cứu kĩ các phần “Đặc điểm phát triển các biểu tượng toán học của trẻ 

mầm non” trong các giáo trình và tài liệu tham khảo 
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 - Liên hệ nội dung bài giảng của chương với những đặc điểm phát triển các biểu 

tượng toán học sơ đẳng của trẻ, so sánh đối chiếu lí luận với thực tiễn. 

 Hƣớng dẫn trả lời câu hỏi và  ài tập 

 Câu 1: Phân tích khái niệm kích thước và sự đo lường kích thước 

   Yêu cầu sinh viên phân tích khái niệm sau: 

 - Khái niệm kích thước 

 - Sự đo lường KT 

Câu 2: Phân phương pháp hướng dẫn các biểu tượng KT của trẻ mẫu giáo 

Với nội dung câu hỏi yêu cầu sinh viên phân tích được các nội dung sau: 

- Dạy trẻ nhận biết sự khác nhau rõ nét về kích thước của 2 đối tượng 

- Dạy trẻ kỹ năng so sánh  độ dài, bề rộng, chiều cao,  độ lớn của 2 đối tượng để hình 

thành các mối quan hệ: bằng nhau, hơn, kém. 

- Dạy trẻ đo 

***
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 Bài 3: PHƢƠNG PHÁP HÌNH THÀNH BTHD CHO TRẺ MẦM NON 

 (Số tiết: 06; LT: 3; TH: 3) 

A. Mục tiêu 

1. Kiến thức:  

 Thông qua nội dung của chương cung cấp cho sinh viên: 

 - Nắm được đặc điểm nhận thức về BTHD của trẻ các độ tuổi 

 - Nắm được nội dung hình thành BTHD của trẻ các lứa tuổi 

- Nắm được phương pháp hướng dẫn trẻ mầm non làm quen với những biểu tượng  về  

hình dạng  

- Giúp người học  có những phương pháp, biện pháp tác động thích hợp đến trẻ nhằm 

đạt được mục đích và nhiệm vụ giáo dục trẻ mầm non. 

2. Kĩ năng 

-  Sinh viên có kỹ năng nhận biết các phương pháp, biện pháp dạy trẻ về hình dạng. 

- Có kỹ năng vận dụng các phương pháp vào quá trình thực hành và giảng dạy trong 

các giờ thực hành 

3. Thái độ: 

- Có thái độ tích cực tham gia phát biểu ý kiến, xây dựng bài trên lớp nhiệt tình 

- Tích cực, sáng tạo trong học tập và rèn luyện nghiệp vụ bản thân 

- Tự nghiên cứu rèn luyện nâng cao hiểu biết của mình thông qua các tài liệu 

B. Tài liệu giảng dạy 

1. Giảng viên:  

- Tài liệu chính:  

1. Đỗ Thị Minh Liên, Lí luận và phương pháp hình thành biểu tượng toán học sơ đẳng 

cho trẻ mầm non, Nxb ĐHSP, 2012 

1. Đinh Thị Nhung, Toán và phương pháp hình thành biểu tượng toán học cho trẻ mẫu 

giáo quyền I,II NXB Đại Học Quốc Gia Hà Nội, 2000; 

          - Tài liệu tham khảo: 

1. Đỗ Thị Minh Liên, Giáo trình:  Phương  pháp cho trẻ  mầm non làm quen với toán, 

NXB Giáo dục Việt Nam, 2011; 
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           2. Đào Như Trang, Bài soạn hướng dẫn trẻ làm quen với  biểu tượng ban đầu 

về toán, NXBĐHQG, 1997; 

            3. Đỗ Thi Minh Liên, Phương pháp hình thành biểu tượng toán học sơ đẳng 

cho trẻ mầm non, NXB ĐHSP Hà Nội, 2002;   

          4. Đào Như Trang, Luyện tập toán qua trò chơi cho trẻ MG 5 tuổi chuẩn bị cho 

trẻ vào lớp 1,  NXB Hà Nội. 

2. Sinh viên: 

 - Sinh viên hoạt động nhóm và trải nghiệm theo sự hiểu biết của mình thông 

qua hoạt động tự học, tự nghiên cứu giáo trình và tài liệu tham khảo trước khi đến lớp 

 - Ghi bài đầy đủ và tích cực tham gia phát biểu ý kiến xây dựng bài. 

C. Nội dung 

1. Một Số kh i niệm cơ  ản 

1.1. Một số khái niệm về hình dạng 

 - Hình dạng là một trong các dấu hiệu để xác định và phân biệt các đối tượng 

trong không gian 

 - Hình dạng gồm có 2 loại: Hình dạng của các hhh và hình dạng của các vật 

 - Hình học là tập hợp các điểm 

 - Tất cả các hình, các vật đồng dạng về hình gọi là hình dạng 

 - Bất kỳ 2 hình, 2 vật nào có hình dạng giống nhau thì thuộc cùng một lớp và 

ngược lại 

 - Hình dạng của các hhh là tiêu chuẩn để so sánh với hình dạng của các vật 

trong thực tế. 

1.2. Các biểu tượng hhh cần hình thành cho trẻ mẫu giáo 

 a) Hình học phẳng: gồm 4 loại 

 - Hình tròn: có đường bao cong 

 - Hình vuông: có 4 cạnh bằng nhau 

 - Hình tam giác: có 3 cạnh 

 - Hình CN: Có 4 cạnh, 2 cạnh dài bằng nhau và 2 cạnh ngắn bằng nhau 

 b) Hình khối: Gồm 4 loại 

 - Khối cầu: Tất cả các mặt đều cong 

 - Khối trụ: Mặt bao xung quanh cong, mặt bao 2 đầu phẳng 

 - Khối vuông: Có 6 mặt, tất cả các mặt đều là hình vuông 

 - Khối chữ nhật: Trong đó có mặt là HCN, có  mặt là hình vuông 

 (Ngoài các hình trên trẻ còn được làm quên với một số hình khác như: khối 

chóp, nón…) 
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2. Đặc  iểm nhận thức 

a) Mẫu giáo bé 

   - Trẻ có khả năng gọi được tên, phân biệt được các hình dạng khác nhau của vật thể. 

   - Có thể nhận biết được các hình hình học khi có sự tác động của người lớn và có thể 

nhận biết các được các hình giống như những vật quen thuộc. 

   - Trẻ khó phân biệt được những hình có sự khác nhau ít. 

   - Trẻ có khả năng nhận biết bằng giác quan và gọi tên hình bằng lời nói. 

Vì vậy giáo viên cần: 

c. Trẻ  4 – 5  tuổỉ 

    - Trẻ nhận biết các hình hình học phẳng như là 1 tiêu chuẩn và dựa vào đó để so 

sánh các vật thường gặp trong cuộc sống. 

    - Trẻ có khả năng nhận biết hình bằng các giác quan, biết khảo sát hình bằng tay kết 

hợp mắt nhìn. 

    - Có khả năng so sánh phân biệt sự giống nhau và khác nhau của các hình hình học 

theo  dấu hiệu điển hình. 

    - Có khả năng nhận biết các khối theo mẫu. 

d. Trẻ  5 – 6  tuổi 

    - Có khả năng nhận biết hình bằng các giác quan, hoạt động của tay và mắt theo 

đường bao vật tiến triển hoàn thiện hơn. 

    - Chủ động tiếp xúc hình dạng vật thể. 

    - Trẻ hiểu được một số tổ chức của hình và chỉ ra các dấu hiệu đơn giản. 

    - Có khả năng nhớ lại hình dạng vật thể đã thu nhận được thể hiện qua hoạt động tạo 

hình. 

    - Có khả năng nhận biết phân biệt khối cầu, khối trụ, khối vuông... 

3. Nội dung chƣơng tr nh 

a) Mẫu giáo bé: 

- Nhận biết, gọi tên các hình: hình vuông, hình tam giác, hình tròn, hình chữ nhật và 

nhận dạng các hình đó trong thực tế. 

- Cho trẻ làm quen với thuộc tính cong hay thẳng về đường bao của các hình 

b) Mẫu giáo nhỡ: 

 - So sánh sự khác nhau và giống nhau của các hình: hình vuông, hình tam giác, 

hình tròn, hình chữ nhật. 

 - Dạy trẻ nhận biết, phân biệt khối cầu, khối trụ, khối vuông, khối chữ nhật theo 

đặc điểm đường bao. 

c) Mẫu giáo lớn 

  - Dạy trẻ so sánh các khối: cầu – trụ; khối vuông – chữ nhật 
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- Chắp ghép các hhh để tạo thành các hình mới theo ý thích và theo yêu cầu 

- Tạo ra một số hình hình học bằng các cách khác nhau. 

4. Phƣơng ph p hƣớng dẫn tr  học 

4.1. Dạy trẻ nhận biết gọi tên các hình, các khối 

a) Dạy trẻ nhận biết gọi tên: 

 - Cô giới thiệu hình (khối) mẫu cho trẻ quan sát 

 - Cho trẻ chọn hình (khối) mẫu giơ lên 

 - Cho trẻ gọi tên hình (khối) bằng kinh nghiệm 

 - Cô giới thiệu tên gọi chuẩn, cho cả lớp đọc nhiều lần 

 - Cô giơ hình, trẻ nói tên hoặc cô nói tên trẻ chọn hình 

b) Dạy trẻ khảo sát hình 

 - Cô hướng dẫn dùng các đầu ngón tay sờ xung quanh đường bao của hình 

(hoặc mặt bao của khối), nhận xét kết quả. Cô chính xác hóa kết quả 

 - Cho trẻ lăn hình (khối), nhận xét kết quả. Cô chính xác hóa kết quả 

  Cô khái quát hóa KQ để nêu đặc điểm chung: 

 + Hình tròn: Có đường bao cong, lăn được 

 + Hình vuông, tam giác, HCN: Đường bao thẳng, không lăn được 

 + Khối cầu: Tất cả mặt bao cong, lăn được tùy ý 

 + Khối vuông, khối chữ nhật: Tất cả mặt bao phẳng không lăn được 

 + Khối trụ: Mặt bao xung quanh cong, mặt bao 2 đầu phẳng. Đặt nằm lăn được, 

đặt đứng không lăn được 

3. Luyện tập 

 - Cho trẻ chọn hình (khối) theo mẫu, theo tên gọi với màu sắc, kích thước khác 

nhau 

 - Chọn hình (khối) theo dấu hiệu mặt bao hay đường bao 

 - Tổ chức cho trẻ chơi các trò chơi nhằm củng cố bài 

 - Liên hệ thực tế. 

4.2. Dạy tr  nhận  iết, phân  iệt h nh tròn, h nh vuông, h nh tam gi c, h nh CN 

theo  ặc  iểm  ƣờng  ao: có 2 mức  ộ 

Mức độ 1: Nhận biết, phân biệt các hình theo đặc điểm đường bao chung (cong hay 

thẳng) 

Phần 1: Ôn nhận biết hình theo tên gọi trực quan 

Phần 2: Nhận biết, phân biệt các hình theo đặc điểm đường bao chung: cong hay 

thẳng 

 HĐ1:  Cho trẻ chọn từng hình theo tên gọi 

 HĐ 2:  Cho trẻ khảo sát hình  

- Sờ đường bao  
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- Lăn hình  

- Nêu đặc điểm đường bao của từng hình. 

HĐ3: So sánh sự giống và khác nhau 

  + Sự giống nhau: 

  + Sự khác nhau: 

 - Chính xác hóa kết quả 

HĐ 4: Phân nhóm hình 

 - Cho trẻ phân các hình thành 2 nhóm,  

- Nêu đặc điểm từng nhóm và tên gọi từng hình trong nhóm 

 - Cô chính xác kết quả của trẻ và nêu đặc điểm từng hình trong nhóm: 

  + Nhóm có đường bao cong chỉ có hình tròn 

  + Nhóm có đường bao thẳng: hình vuông, tam giác, CN. 

 - Cho trẻ nhắc lại kết quả 

Giai  oạn 3: Luyện tập 

- Cho trẻ phân biệt các hình theo đặc điểm đường bao bằng cả thị giác xúc giác 

- Cho trẻ  tìm các đồ vật trong thực tế 

- Cho trẻ dùng các hình đã học xếp thành các đồ vật: nhận xét xếp cái gì? xếp bằng 

hình gì…Tại sao dùng hình đó để xếp 

- Tổ chức các trò chơi có luật chơi củng cố khả năng nhận biết, phân biệt các hình theo 

đặc điểm đường bao. 

Mức độ 2: Phân biệt các hình theo đặc điểm riêng của từng hình (Dạy bằng que tính) 

Phần 1: Ôn nhận biết hình theo tên gọi bằng trực quan (cho trẻ làm 2,3 bài tập) 

Phần 2: Phân biệt các hình theo đặc điểm riêng từng hình 

 Hoạt động 1: Hành động mẫu 

- Cô hướng dẫn trẻ xếp hình vuông, HCN theo mẫu của cô (chú ý kỹ thuật xếp) - Sau 

đó cho trẻ nhận xét kết quả: làm được gì (hinh vuông…) 

(Dựa vào khả năng nhận thức của trẻ cô có thể làm mẫu hoặc chỉ nêu cách làm để trẻ 

tự làm) 

 Hoạt động 2: Đếm số que tính mỗi hình 

- Cho trẻ đếm số que tính của mỗi hình  nêu kết quả 

Hoạt động 3: So sánh sự giống và khác nhau 

- Cho trẻ so sánh chiều dài các que tính xếp mỗi hình  nêu KQ 

- Tìm sự khác nhau giữa các hình  

 Cô chính xác hóa kết quả và khái quát hóa kết quả:   

+ Đặc điểm từng hình: Hình vuông có 4 cạnh dài bằng nhau, hình chữ nhật có 2 cạnh 

dài bằng nhau và 2 cạnh ngắn bằng  nhau. 

+ Sự giống và khác nhau:     
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 Giống nhau: cả 2 đều có 4 cạnh 

 Khác nhau:       Hình vuông: Tất cả các cạnh dài bằng nhau 

 HCN: 2 cạnh dài bằng nhau, 2 cạnh ngắn bằng nhau 

Phần 3: Luyện tập 

 - Cho trẻ phân biệt hình theo đặc điểm từng hình 

 - Cho trẻ tạo ra các hình bằng dây chun nịt 

 - Tổ chức cho trẻ chơi trò chơi có luật 

 - Liên hệ thực tế 

4.3. Dạy tr  tạo ra một số hhh  ằng c c c ch kh c nhau. 

Phần 1: Ôn các hình hình học phẳng 

Phần 2: Tạo ra các hình hình học bằng các cách khác nhau 

 Cô có thể dạy trẻ theo nhiều cách, Ví dụ: 

 Cách 1: Cho trẻ tạo ra hình học bằng tay (cô yêu cầu trẻ tạo ra các hhh bằng 

ngón tay, cánh tay) – Cho trẻ nêu kết quả 

 Cách 2: Cho trẻ tạo ra hhh bằng cách xếp hàng (Trẻ cầm tay nhau tạo ra các 

hình) rồi nêu kết quả 

 Cách 3: cô cho trẻ tạo ra các hình bằng cách  gấp giấy (Cô chuẩn bị giấy cho trẻ 

- 1 tờ sau đó cho trẻ tạo ra các hình theo yêu cầu của cô) – Nêu kết quả 

 Ví dụ: Muốn tạo ra hình chữ nhật con phải làm thế nào? Gấp đôi tờ giấy lại…hoặc 

muốn tạo ra hình tam giác con phải làm thế nào? Phải gấp 2 góc chéo lại với nhau… 

 Cách 4: Cho trẻ tạo ra hình học bằng dây chun nịt 

 - Cô gơi ý để trẻ tạo các hình: vuông, tròn, tam giác, chữ nhật 

 - Cho trẻ nhận xét nêu kết  quả 

 - Cô chính xác hóa, khái quát hóa kết quả đưa ra kết luận 

Phần 3: Luyện tập 

 Chia lớp thành 4 nhóm: 

 Nhóm 1: Tạo ra các hhh bằng vỏ sò, hến 

 Nhóm 2: Tạo ra các hhh bằng đất nặn 

 Nhốm  3: Tạo ra các hhh bằng cách xé dán 

 Nhóm 4: Tạo ra các hhh bằng cách cắt giấy 

* Ứng dụng: 

4.4. Dạy tr  nhận  iết, so s nh, phân  iệt c c khối theo  ặc  iểm mặt  ao 

a) Khối vuông – Khối chữ nhật 

Phần 1: Ôn nhận biết gọi tên các khối theo hình mẫu 

Phần 2: Phân biệt các khối : 

HĐ1: Cho trẻ chọn khối theo tên gọi 

 - Trẻ gọi tên khối 
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 HĐ 2: Dạy trẻ khảo sát khối 

- Trẻ sờ mặt bao khối  

- Nhận xét: Tất cả các mặt bao đều phẳng 

-  Đếm số mặt bao từng khối 

- Nhận xét hình dạng mặt bao khối 

+ Khối vuông: Tất cả các mặt bao đều là hình vuông 

+ Khối chữ nhật: cho trẻ nhận biết cả 2 loại khối 

  + Khối có 6 mặt là HCN 

  + Khối có 4 mặt là HCN, 2 mặt là hình vuông 

HĐ3: Cho trẻ so sánh sự giống nhau và khác nhau của 2 khối 

 -Trẻ nêu sự giống và khác nhau của 2 khối 

 - Cô chính xác kết quả của trẻ và kết luận: 

 + Đặc điểm của từng khối: 

  Khối vuông: có 6 mặt, tất cả các mặt đều là hình vuông 

  Khối chữ nhật: có 6 mặt, trong đó có mặt là HCN 

+ Sự giống nhau và khác nhau: 

  Giống: cả 2 khối đều có 6 mặt 

  Khác:        Khối vuông: tất cả các mặt là hình vuông 

    Khối chữ nhật: có mặt là HCN 

Phần 3: Luyện tập 

- Tìm các đồ vật có hình dạng các khối 

- Dùng các khối xếp thành các đồ vật 

- Dán hình vào mặt bao từng khối 

- Tổ chức các trò chơi có luật củng cố khả năng nhận biết, phân biệt các khối… 

 ) Khối cầu – Khối trụ 

Phần 1: Ôn nhận biết các khối theo mẫu và tên gọi 

Phần 2: Dạy trẻ phân biệt khối:  

 HĐ1: Cho trẻ chọn khối theo tên goi 

  - Sờ mặt bao từng khối  nhận xét: 

  + Khối cầu: Tất cả mặt bao đều cong 

  + Khối trụ: Mặt bao xung quanh cong, mặt bao 2 đầu phẳng 

 HĐ2: Cho trẻ khảo sát khối 

- Cho trẻ lăn khối  nhận xét kết quả + giải thích 

  + Khối cầu: lăn được mọi phía vì… 

  + Khối trụ:     Đặt nằm lăn được vì mặt bao xung quanh cong 

       Đặt đứng không lăn được vì mặt bao 2 đầu phẳng 

- Cho trẻ chồng khối lên nhau  nhận xét kết quả + giải thích  
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+  Khối cầu: Không chồng được vì tất cả mặt bao đều cong 

+ Khối trụ:   Nằm không chồng được vì mặt bao xq  cong 

 Đứng chồng được vì 2 mặt bao phẳng 

 HĐ3:  So sánh sự giống nhau và khác nhau của 2 khối 

- Cho trẻ nêu sự giống và khác nhau của 2 khối 

- Cô chính xác hóa kết quả và nêu: 

+ Đặc điểm của từng khối: 

Khối cầu: tất cả các mặt bao đều cong, không thể chồng được 

Khối trụ: mặt bao xung cong, mặt bao 2 đầu phẳng 

  + Sự giống nhau và khác nhau: 

   Giống: cả 2 khối đều lăn được 

   Khác:       Khối cầu: Tất cả  các mặt đều cong 

          Khối trụ: Có 2 mặt phẳng có thể chồng được lên   

Phần 3: Luyện tập 

- Cho trẻ nhận biết các khối theo đặc điểm mặt bao từng khối bằng cả thị giác và xúc 

giác 

- Liên hệ thực thế xung quanh 

-Tổ chức một số trò chơi củng cố khả năng phân biệt các khối… 

D. Câu hỏi, hƣớng dẫn học tập, thảo luận 

1. Phân tích phương pháp hình thành BTHD của trẻ mẫu giáo 

2. Thảo luận (2): Thảo luận về các nội dung tại mục 2.2, 2.3, 2.4 trong phần câu hỏi, 

bài tập  chương 1; học liệu 1. Tham khảo trong các học liệu khác 

HƢỚNG DẪN TỰ HỌC 

 Các tài liệu tham khảo 

1. Đỗ Thị Minh Liên, Phương pháp cho trẻ làm quen với toán, NXB Giáo dục, 2008 

2. Đinh Thị Nhung, Toán và phương pháp hình thành biểu tượng toán học sơ đẳng cho 

trẻ mầm non, NXB Đại học Quốc gia, Hà Nội, 2000. 

3. Lê Thị Thanh Nga, Phương pháp hướng dẫn trẻ mầm non làm quen với toán ban 

đầu, NXB Giáo dục, TP Hồ Chí Minh, 2006 

Một số yêu cầu với ngƣời học 

 Việc hiểu và nắm các phương pháp hình thành BTTH cho trẻ yêu cầu người học 

phải: 

- Nghiên cứu kĩ nội dung bài giảng của chương. 

- Đọc giáo trình, tài liệu tham khảo. 

Hƣớng dẫn trả lời câu hỏi và  ài tập 

Câu 1: Phân tích phương pháp hình thành BTHD của trẻ mẫu giáo? Với câu hỏi này 

yêu càu sinh viên phân tích như sau: 
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 Mẫu giáo bé: 

 - Dạy trẻ nhận biết và gọi tên hình: Mỗi hình được tiến hành theo các bước sau. 

 - Dạy trẻ khảo sát hình 

 - Dạy trẻ luyện tập nhận biết dấu hiệu hình dạng các hình không phụ thuộc vào 

màu sắc kích thước. Bằng cách cho trẻ làm các bài tập từ dễ đến khó 

 - cho trẻ luyện tập 

 Mẫu giáo nhỡ: 

 Hình phẳng: 

- Dạy trẻ nhận biết và gọi tên hình: Cho trẻ làm các bài tập kết hợp giữa nhận biết 

hình với màu sắc, kích thước, chất liệu 

- Dạy trẻ phân biệt các hình qua các tính chất đặc trưng 

- Cho trẻ luyện tập nhận biết, phân biệt các hình 

Nhận biệt các khối. 

    - Dạy trẻ nhận biết và gọi tên khối  

Mẫu giáo lớn: tương tự như MGN-  Dạy trẻ so sánh các khối 

*** 
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Bài 4: PHƢƠNG PHÁP HÌNH THÀNH BIỂU TƢỢNG ĐHKG CHO TRẺ  

(Số tiết: 05; LT: 02; TH: 03) 

A. Mục tiêu 

1. Kiến thức:  

 Thông qua nội dung của chương cung cấp cho sinh viên: 

 - Nắm được đặc điểm nhận thức ĐHKG của trẻ các lứa tuổi 

 - Nắm được nội dung chương trình dạy ĐHKG các lứa tuổi 

- Nắm được phương pháp hướng dẫn trẻ làm quen  biểu tượng  về KG cho trẻ 

- Giúp người học  có những phương pháp, biện pháp tác động thích hợp đến trẻ nhằm 

đạt được mục đích và nhiệm vụ giáo dục trẻ mầm non. 

2. Kĩ năng 

-  Sinh viên có kỹ năng nhận biết các phương pháp, biện pháp dạy trẻ về ĐHKG. 

- Có kỹ năng vận dụng các phương pháp vào quá trình thực hành và giảng dạy trong 

các giờ thực hành 

3. Thái độ: 

- Có thái độ tích cực tham gia phát biểu ý kiến, xây dựng bài trên lớp nhiệt tình 

- Tích cực, sáng tạo trong học tập và rèn luyện nghiệp vụ bản thân 

- Tự nghiên cứu rèn luyện nâng cao hiểu biết của mình thông qua các tài liệu 

B. Tài liệu giảng dạy 

1. Giảng viên:  

- Tài liệu chính:  

1. Đỗ Thị Minh Liên, Lí luận và phương pháp hình thành biểu tượng toán học sơ đẳng 

cho trẻ mầm non, Nxb ĐHSP, 2012 

1. Đinh Thị Nhung, Toán và phương pháp hình thành biểu tượng toán học cho trẻ mẫu 

giáo quyền I,II NXB Đại Học Quốc Gia Hà Nội, 2000; 

          - Tài liệu tham khảo: 

1. Đỗ Thị Minh Liên, Giáo trình:  Phương  pháp cho trẻ  mầm non làm quen với toán, 

NXB Giáo dục Việt Nam, 2011; 

           2. Đào Như Trang, Bài soạn hướng dẫn trẻ làm quen với  biểu tượng ban đầu 

về toán, NXBĐHQG, 1997; 
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            3. Đỗ Thi Minh Liên, Phương pháp hình thành biểu tượng toán học sơ đẳng 

cho trẻ mầm non, NXB ĐHSP Hà Nội, 2002;   

          4. Đào Như Trang, Luyện tập toán qua trò chơi cho trẻ MG 5 tuổi chuẩn bị cho 

trẻ vào lớp 1,  NXB Hà Nội. 

2. Sinh viên: 

 - Sinh viên hoạt động nhóm và trải nghiệm theo sự hiểu biết của mình thông 

qua hoạt động tự học, tự nghiên cứu giáo trình và tài liệu tham khảo trước khi đến lớp 

 - Ghi bài đầy đủ và tích cực tham gia phát biểu ý kiến xây dựng bài. 

C. Nội dung 

1. Một số kh i niệm cơ  ản 

1.1. Định hướng trong không gian 

 - Định hướng trong không gian là việc xác định khoảng cách, kích thước, vị trí 

tương quan của các đối tượng trong không gian so với nhau. Đối với trẻ mẫu giáo chỉ 

dừng lại  ở việc xác định vị trí của các đối tượng so với nhau. 

 - Để xác định được vị trí của một đối tượng trong không gian cần: 

 + Chọn một đối tượng làm chuẩn (đối tượng đó phải có sự định hướng về các 

phía trên chính bản thân nó) 

 + Quy ước các hướng cơ  bản trên đối tượng được chọn làm chuẩn (việc quy 

ước đó phụ thuộc vào cấu tạo của đối tượng, vị trí của đối tượng đặt trong không gian) 

 + Khi nêu vị trí của đối tượng phải nói rõ so với chuẩn nào? 

- Định hướng trong không gian với nghĩa hẹp đã nêu, bao gồm các vấn đề: 

 + Xác định vị trí các vật trong không gian so với người 

 + Xác định vị trí của người so với các vật trong không gian 

 + Xác định vị trí các vật trong không gian so với nhau 

1.2. Sự định hướng trong không gian của trẻ mẫu giáo 

 - Người lớn ĐHKG dựa vào các hướng của đường chân trời: Đông – Tây – 

Nam – Bắc 

 - Trẻ mẫu giáo ĐHTKG dựa vào các bộ phận trên cơ thể để xác định các phía: 

Trên – Dưới; Trước – Sau; Phải -  Trái. Với qui ước: 

 + Đầu liên hệ với phía trên 

 + Chân liên hệ với phía dưới 

 + Mặt liên hệ với phía trước 

 + Lưng liên hệ với phía sau 

 + Tay phải liện hệ với phía bên phải 

 + Tay trái liện hệ với phía bên trái 
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 - Từ việc xác định các hướng trong không gian dựa vào các bộ phận trên cơ thể 

mình đã giúp trẻ biết xác định các hướng trong không gian dựa vào các bộ phận trên 

cơ thể người khác và trên các đối tượng khác 

 - Trẻ mẫu giáo chọn 3 đối tượng làm chuẩn để xác định vị trí các đối tượng 

trong không gian, đó là: Bản thân mình, người khác, các đối tượng khác (không phải là 

người) có sự định hướng trên bản Thân. 

 - Đối với trẻ mẫu giáo phải chọn cả đối tượng làm chuẩn, không được chọn 1 

bộ phận của đối tượng làm chuẩn 

2. Đặc  iểm nhận thức 

a)Trẻ dưới 3 tuổi 

    Sự cảm thụ về không gian xuất hiện ở trẻ từ rất sớm 

    Ví dụ: 2 – 3 tháng đã biết đưa mắt nhìn theo  các vật có mầu sắc hoặc 5 – 6 tháng 

khi nghe tiếng gọi biết quay đầu về phía mẹ, nhưng khi quay thì cà người chuyển động 

theo làm thay đổi vị trí của trẻ. Như vậy sự dịch chuyển về phía vật là nguồn gốc sự 

phát triển cảm giác không gian 

    Sự nhận biết về hướng không gian tăng dần theo lứa tuổi 

b)Trẻ   3 - 4 tuổi 

    - Trẻ có khả năng xác định được các hướng trên cơ thể mình. 

    - Có khả năng đánh giá bằng mắt vị trí các vật ở gần so với bản thân. 

    - Việc xác định các phía phải – trái còn gặp khó khăn. Xác định vị trí không gian ở 

xa còn rời rạc, phân tán. 

c)Trẻ  4 – 5  tuổỉ 

    - Đã xác định được vị trí của vật trong không gian so với bản thân, gốc toạ độ là 

chính trẻ. 

    - Có thể diễn đạt bằng lời vị trí của các vật trong không gian so với trẻ. 

    - Trẻ có khả năng định hướng không gian cho các vật ở xa. 

    - Trẻ hiểu được các phía trên, dưới so với bản thân cũng là các phía trên, dưới so với 

bạn khác cùng toạ độ. 

d)Trẻ  5 – 6  tuổi 

    - Đã hiểu rõ việc phân nhỏ các phần không gian là sự thống nhất và trẻ cảm thụ 

được các hướng chính trong không gian. 

    - Trẻ biết phân chia không gian theo từng cặp theo 2 vùng đối xứng nhau và các 

vùng lại được chia nhỏ làm 2 khu vực. 

    Ví dụ: Phía tay phải của bạn là phía tay trái của tôi 

    - Trẻ xác định vị trí không gian trẻ thấy các vật đều có toạ độ riêng. 
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    - Trẻ có khả năng định hướng không gian trên đối tượng khác. 

3. Nội dung chƣơng tr nh 

a) Mẫu giáo bé 

 - Dạy trẻ xác định các hướng ngay trên cơ thể mình: trước- sau; trên – dưới 

 - Dạy trẻ xác định tay phải, tay trái của bản thân 

b) Mẫu giáo nhỡ 

 Xác định vị trí của đồ vật so với bản thân trẻ và so với bạn khác (phía trước - phía 

sau;   phía trên - phía dưới; phía phải -  phía trái). 

c) Mẫu giáo lớn 

 Xác định vị trí của đồ vật (phía trước - phía sau; phía trên - phía dưới; phía phải - 

phía trái) so với bản thân trẻ, với bạn khác, với một vật nào đó làm chuẩn. 

4. Phƣơng ph p hƣớng dẫn tr  học 

4.1. Dạy trẻ xác định vị trí các đối tượng trong KG so với bản thân 

a) Dạy trẻ xác định phía trên – phía dưới, phía trước – phía sau của trẻ: 

* Phía trên – Phía dưới 

*  Cô đưa ra các tình huống cho trẻ quan sát, tìm hiểu, đặt ra các câu hỏi gợi ý để trẻ 

suy nghĩ. Kết hợp giữa quan sát và nghe hỏi giúp trẻ đưa ra được nhận xét về vị trí của 

các đối tượng ở các phía:  

    VD: Phía trên đầu cháu có cái gì? Cháu phải ngẩng đầu lên mới nhìn thấy chùm 

bóng vì chùm bóng ở phía trên đầu cháu.( Tương tự với  các phía khác) 

    - Để xác định đúng các hướng, trước hết phải cho trẻ gọi đúng tên các phần: Trước 

– sau, trên – dưới ngay trên cơ thể trẻ để từ đó trẻ xác định được Ví dụ: Cho trẻ chơi 

trò chơi mặc quần áo cho búp bê qua đó trẻ nhận thấy: Phía trước là vùng trước mặt 

mà trẻ quan sát được.... 

    - Sau khi trẻ trả lời cô phải đưa những nhận xét của trẻ về dạng chung và hướng dẫn 

trẻ nói đủ cả vật chuẩn. 

VD: Trẻ nói “ Lọ hoa ở phía trước” 

 Cô sửa lại” Lọ hoa ở phía trước cháu.” 

    * Luyện tập củng cố bằng cách cho trẻ làm các bài tập: 

    + Tìm xem phía trên – phía dưới của trẻ có cái gì? Cho nhiều trẻ nêu kết quả, các 

kết quả đều giống nhau. Qua đó cho trẻ thấy phía trên, phía dưới của trẻ cũng là phía 

trên phía dưới của bạn khác. 

    + Cho trẻ xác định vị trí của mình khi xếp hàng hoặc ngồi trong lớp. Trẻ ngồi trước 

hoặc ngồi sau bạn nào? 
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    + Cho trẻ tìm xem phía trước, phía sau, phía trên, phía dưới trẻ có ai? Có đồ vật gì? 

b) Dạy trẻ xác định phía phải– phía trái của bản thân trẻ 

Giai  oạn 1: Ôn x c  ịnh tay phải, tay tr i của  ản thân  

 Cho trẻ nêu chức năng hoạt động của từng tay: Đánh răng, viết, vẽ… 

Giai  oạn 2: Dạy tr  x c  ịnh và phân  iệt phía phải – phía tr i của  ản thân 

 Hoạt  động 1: Dạy trẻ xác định tay phải – tay trái thông qua chức năng HĐ của 

từng tay 

 - Cho trẻ xác định các bộ phận trên cơ thể cùng phía với tay phải, tay trái của 

chính bản thân trẻ 

 - Cho trẻ làm các động tác mô phỏng trên các bộ phận vừa xác định: vẫy tay, 

nghiêng đầu, nheo mắt… 

 Hoạt  động 2: Dạy trẻ xác định phía phải – phía trái của trẻ 

 - Cho trẻ quan sát vùng không gian về bên tay phải, tay trái trẻ xem có gì (mở 

rộng vùng không gian từ gần đến xa) 

 Ví dụ: Bên phải cháu có bạn Linh hoặc con búp bê… 

 - Qua các hoạt động này cô cho trẻ thấy: 

 + Phía phải là vùng không gian bên bên tay phải cháu 

 + Phía trái là vùng không gian bên bên tay trái cháu 

 - Cô chính xác hóa kết quả và đưa ra kết luận: 

 + Phía phải là phía bên tay phải 

 + Phía trái là phía bên tay trái 

 - Cô cho trẻ chỉ tay về các phía tương ứng và đọc tên phía đó. 

Giai  oạn 3: Luyện tập 

 - Cho trẻ xác định xem phía phải – phía trái của bản thân xem có ai, đồ vật gì 

 - Cho trẻ xác định xem một đối tượng nào đó ở phía nào so với mình (chỉ hỏi các 

hướng chính diện của trẻ) 

 - Cho trẻ xác định các hướng trong quá trình chuyển động (cô cho trẻ quay các 

hướng và hỏi có ai, đồ vật nào ở các phía) 

 - Cho trẻ làm một số bài tập mở rộng: 

 + Giữ nguyên vị trí của đồ vật, thay đổi hướng trẻ đứng 
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 + Giữ nguyên vị trí của trẻ, thay đổi vị trí của các vật 

 - Tổ chức trò chơi. 

4.2. Dạy tr  x c  ịnh vị trí trong không gian so với ngƣời kh c  

a) Dạy trẻ xác định phía trên - phía dưới, Phía trước – Phía sau của người khác 

Giai  oạn 1: Ôn xác định phía trên – phía dưới; phía trước – phía sau của bản thân 

trẻ 

Giai  oạn 2: Dạy trẻ xác định phía trên – phía dưới; phía trước – phía sau của người 

khác 

 - Chọn một trẻ làm chuẩn 

 - Cho các trẻ khác trong lớp xác định các hướng cơ bản về trên – dưới; trước – 

sau trên bản thân trẻ được chọn làm chuẩn (việc định hướng cũng dựa trên các bộ phận 

trên cơ thể trẻ, với quy ước: Đầu là trên, chân là dưới, mặt là trước, lưng là sau) 

 - Cô đặt đồ vật hoặc di chuyển đồ vật đến các hướng cần xác định, cho trẻ nêu vị 

trí của đồ vật so với trẻ được chọn làm chuẩn (nên chọn 2 – 3 trẻ làm chuẩn và cho trẻ 

ngồi ở các hướng khác nhau) 

 - Cô cho trẻ xác định xem về các phía của trẻ được chọn làm chuẩn có ai hoặc có 

đồ vật gì? 

 Chú ý: 

 Nếu cô chọn trẻ làm chuẩn và bịt mắt trẻ thì cô có thể tiến hành dưới 2 hình thức: 

 1. Cô di chuyển đồ vật đến các hướng để đồ vật chạm vào các bộ phận trên cơ thể 

trẻ, trẻ dựa vào cảm giác tìm được đồ vật và nêu được vị trí của đồ vật so với bản thân 

mình (lúc này vật chuẩn là bản thân trẻ, sau đó cho các bạn trong lớp nói vị trí của đồ 

vật so với trẻ được chọn làm chuẩn (lúc này vật chuẩn là  người khác) 

 2.  Cô di chuyển đồ vật đến các hướng và không để chạm vào trẻ làm chuẩn, các 

bạn trong lớp nói vị trí của đồ vật so với trẻ làm chuẩn. 

Giai  oạn 3: Luyện tập 

b) Dạy trẻ xác định phía phải; phía trái của người khác 

Giai đoạn 1 : Ôn tập xác định phía phải, phía trái của bản thân 

 Cô cho trẻ cùng kiểm tra xem phía phải của mình có bạn nào, phía trái có ai. 

Giai đoạn 2 : Xác định phía phải, phía trái của đối tượng khác có sự định hướng. 

 Cô  thiết kế một hoạt động sao cho trẻ được ghép với nhau thành từng cặp, 

đứng theo hàng dọc, cùng thực hiện các HĐ sử dụng tay phải, tay trái 



 64 

 Lần 1: Cô cho trẻ đứng cùng chiều nhau, sau khi HĐ xong cho trẻ nêu nhận 

xét:  

+Tay phải – Tay trái của cháu cùng phía với tay phải – tay trái của bạn.  

Vì vậy phía phải – phía trái của cháu cũng là phía phải, phía trái của bạn. 

 Lần 2: Cô cho trẻ đứng ngược chiều, sau khi HĐ xong cho trẻ nêu nhận xét: 

 + Tay phải cháu cùng phía với tay trái của bạn 

 + Tay trái cháu cùng phía với tay phải của bạn 

 Vì vậy, phía phải của cháu là phía trái của bạn còn phía trái của cháu là phía phải của 

bạn 

 Cô khái quát hóa kết quả để hình thành biểu tượng: 

+ Khi đứng cùng chiều: phía phải – phía trái của mình là phía phải- phía trái của người 

khác 

+ Khi đứng ngược chiều: phía phải  của mình là phía trái của bạn còn phía trái của 

mình là phía phải của bạn. 

- Cho nhiều trẻ nhắc lại 

Giai  oạn 3: Luyện tập 

4.3. Dạy tr  x c  ịnh vị trí của c c  ồ vật so với nhau (không phải là ngƣời) 

D. Câu hỏi, hƣớng dẫn học tập, thảo luận 

1. Phân tích phương pháp hình thành BT ĐHKG của trẻ mẫu giáo 

2. Phân tích sự mở rộng và phức tạp dần nội dung hình thành BTĐHKG cho trẻ mẫu 

giáo qua các độ tuổi? Từ đó rút ra kết luận sư phạm cần thiết. 

HƢỚNG DẪN TỰ HỌC 

 Các tài liệu tham khảo 

1. Đỗ Thị Minh Liên, Phương pháp cho trẻ làm quen với toán, NXB Giáo dục, 2008 

2. Đinh Thị Nhung, Toán và phương pháp hình thành biểu tượng toán học sơ đẳng cho 

trẻ mầm non, NXB Đại học Quốc gia, Hà Nội, 2000. 

3. Lê Thị Thanh Nga, Phương pháp hướng dẫn trẻ mầm non làm quen với toán ban 

đầu, NXB Giáo dục, TP Hồ Chí Minh, 2006 

Một số yêu cầu với người học 

 Việc hiểu và nắm các phương pháp hình thành BTTH cho trẻ yêu cầu người học 

phải: 

- Nghiên cứu kĩ nội dung bài giảng của chương. 

- Đọc giáo trình, tài liệu tham khảo. 

Hướng dẫn trả lời câu hỏi và bài tập 

Câu 1: Phân tích phương pháp hình thành BT ĐHKG của trẻ mẫu giáo? Yêu cầu câu 

hỏi này sinh viên phân tích như sau: 

 Mẫu giáo bé: 
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 - Dạy trẻ xác định phía trên – phía dưới; phía trước – phía sau dựa vào vốn kinh 

nghiệm đã có ở trẻ 

 - Dạy trẻ xác định tay phải – tay trái; phía dựa vào thói quen sinh hoạt hằng 

ngày của trẻ thông qua chức năng hoạt động của từng tay 

 Mẫu giáo nhỡ: 

 - Dạy trẻ xác định phía phải– phía trái của bản thân dựa vào việc xác định tay 

phải, tay trái. 

 - Dạy trẻ xác định phía trước– phía sau, phía trên – phía dưới của bạn khác 

 Mẫu giáo lớn: 

- Dạy trẻ xác định phía phải– phía trái của bạn khác 

- Dạy trẻ xác định vị trí của các đồ vật so với nhau. 

2. Phân tích mức độ mở rộng dần nội dung hình thành BTĐHKG cho trẻ mẫu giáo? Từ 

đó rút ra kết luận sư phạm cần thiết. 

 Sinh viên cần phân tích vấn đề trên theo các nội dung sau: 

 - Dạy trẻ nhận biết sự khác biệt về KT giữa 2 đối tượng 

 - Dạy trẻ so sánh và phân biệt về KT giữa 2 đối tượng 

 - Dạy trẻ so sánh và phân biệt về KT giữa 3 đối tượng 

- Dạy trẻ đo 

***
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Bài 5: PHƢƠNG PHÁP HÌNH THÀNH BTTG CHO TRẺ MẪU GIÁO 

(Số tiết :01 LT) 

A. Mục tiêu 

1. Kiến thức:  

 Thông qua nội dung của chương cung cấp cho sinh viên: 

 - Nắm được đặc điểm nhận thức BTTG của trẻ các độ tuổi 

 - Nắm được nội dung chương trình hình thành BTTG của trẻ mẫu giáo 

- Nắm được phương pháp hướng dẫn trẻ làm quen với BTTG  

- Giúp người học  có những phương pháp, biện pháp tác động thích hợp đến trẻ nhằm 

đạt được mục đích và nhiệm vụ giáo dục trẻ mầm non. 

2. Kĩ năng 

-  Sinh viên có kỹ năng nhận biết các phương pháp, biện pháp dạy trẻ về TG 

- Có kỹ năng vận dụng các phương pháp vào quá trình thực hành và giảng dạy trong 

các giờ thực hành 

3. Thái độ: 

- Có thái độ tích cực tham gia phát biểu ý kiến, xây dựng bài trên lớp nhiệt tình 

- Tích cực, sáng tạo trong học tập và rèn luyện nghiệp vụ bản thân 

- Tự nghiên cứu rèn luyện nâng cao hiểu biết của mình thông qua các tài liệu 

B. Tài liệu giảng dạy 

1. Giảng viên:  

- Tài liệu chính:  

1. Đỗ Thị Minh Liên, Lí luận và phương pháp hình thành biểu tượng toán học sơ đẳng 

cho trẻ mầm non, Nxb ĐHSP, 2012 

1. Đinh Thị Nhung, Toán và phương pháp hình thành biểu tượng toán học cho trẻ mẫu 

giáo quyền I,II NXB Đại Học Quốc Gia Hà Nội, 2000; 

          - Tài liệu tham khảo: 

1. Đỗ Thị Minh Liên, Giáo trình:  Phương  pháp cho trẻ  mầm non làm quen với toán, 

NXB Giáo dục Việt Nam, 2011; 

           2. Đào Như Trang, Bài soạn hướng dẫn trẻ làm quen với  biểu tượng ban đầu 

về toán, NXBĐHQG, 1997; 
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            3. Đỗ Thi Minh Liên, Phương pháp hình thành biểu tượng toán học sơ đẳng 

cho trẻ mầm non, NXB ĐHSP Hà Nội, 2002;   

          4. Đào Như Trang, Luyện tập toán qua trò chơi cho trẻ MG 5 tuổi chuẩn bị cho 

trẻ vào lớp 1,  NXB Hà Nội. 

2. Sinh viên: 

 - Sinh viên hoạt động nhóm và trải nghiệm theo sự hiểu biết của mình thông 

qua hoạt động tự học, tự nghiên cứu giáo trình và tài liệu tham khảo trước khi đến lớp 

 - Ghi bài đầy đủ và tích cực tham gia phát biểu ý kiến xây dựng bài. 

C. Nội dung 

1. Đặc  iểm nhận thức    

 BTTG xuất hiện ở trẻ tương đối muộn, sự hình thành nó là một quá trình lâu dài và 

phức tạp 

    Các nhà TLH như: X.L. Rubinxtein, Liubinxkaia cr:  sự phát triển BTTG diễn ra 

tương đối muộn và rất khó khăn. Điều này xuất phát từ tính luân chuyển của thời gian 

– TG luôn gắn liền với sự chuyển động vì thế ta không thể tri giác được. Mặt khác do 

tính không đảo ngược của thời gian cũng như quá khứ, hiện tại, tương lại không thể 

đổi chỗ cho nhau, hơn nữa thời gian lại không có hình dạng trực quan, không thể nhìn 

thấy và nghe thấy, chính vì lẽ đó mà TG được trẻ tri giác trực tiếp thông qua sư chuyển 

động nào đó. 

    Theo các nhà nghiên cứu trẻ 0 - 3 tuổi chưa nắm được thời gian quá khứ và tương 

lai mà phải từ 3 – 4 tuổi mới bắt đầu 

    Trẻ càng lớn thì khả năng định trong thời gian càng tốt hơn. Ví dụ: trẻ thường nói 

“Bao giờ là ngày mai, hôm nay là thứ mấy, kim ở số này là mấy giờ”...và trẻ thường 

xuyên sử dụng các từ như: hôm nay, hôm qua, ngày mai... 

    Trẻ 5 tuổi đã thiết lập đúng các MQH giữa các sự kiện lặp đi, lặp lại theo thời gian 

như: Buổi sáng – tức là trước bữa ăn, Buổi chiều – trước khi mẹ đi làm về. Trẻ thường 

xác định thời điểm diễn ra các sự kiện cụ thể: khi nào ngủ dạy mới được ăn quà 

    - Biểu tượng của trẻ về các buổi trong ngày, các ngày trong tuần, các tháng, các mùa 

trong năm thường được trẻ dựa vào các HĐ của bản thân và những người xung quanh 

    Ví dụ: Buổi sáng là lúc cháu ngủ dạy, bố mẹ đi làm...buổi chiều là lúc bố mẹ đón 

cháu về, thứ 6 là ngày phát phiếu bé ngoan... 

   Ngoài ra trẻ còn dựa vào dấu hiệu thiên nhiên để phân biệt các buổi trong ngày như: 

sự mọc và lặn của mặt trời, Ví dụ: buổi sáng là khi ông mặt trời mọc... 
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    - Biểu tượng về tuần lễ và các ngày trong tuần, các tháng trong năm của trẻ còn 

thiếu chính xác, mờ nhạt và thường gắn với kinh nghiệm của bản thân, hầu hết trẻ 

không nắm được các ngày trong tuần và thường nhận biết ngày thứ 7 và CN, thứ 2 là 

tốt hơn vì đó là ngày nghỉ 

    - Biểu tượng các mùa của trẻ khá cụ thể và ràng hơn, tuy nhiên chúng vẫn mang tính 

không đồng đều, mùa hè và mùa đông trẻ phân biệt chính xác hơn mùa còn lại. Điều 

này xuất phát từ dấu hiệu khách quan mang tính tương phản của 2 mùa như: mùa hè 

nóng, nắng chói chang. Mùa đông lạnh, trời âm u với những dấu hiệu cuốc sống của 

con người như mùa hè cháu mặc quần áo cộc, mỏng, phải dùng quạt cho mát, đi chơi, 

tắm biển... mùa động trời lạnh phải mặc quần áo ấm, đắp chăn... 

    Như vậy trẻ MG bắt đầu nắm được các chuẩn đo thời gian, đây là một trong những 

biểu hiện cơ bản cho thấy sự phát triển các biểu tượng thời gian của trẻ. Tuy nhiên, trẻ 

nhỏ chỉ nắm được các chuẩn đo thời gian khi chúng chứa đựng nội dung cụ thể. Vì vậy 

trong quá trình dạy trẻ cần cụ thể nó bằng những nội dung cảm tính. 

2. Nội dung h nh thành c c  iểu tƣợng về thời gian cho tr  mẫu gi o 

- Nhận biết các buổi: sáng, trưa, chiều, tối. 

- Nhận biết hôm qua, hôm nay, ngày mai.  

- Gọi tên các thứ trong tuần. 

- Dạy trẻ các mùa trong năm. 

3.Phƣơng ph p h nh thành BTTG cho tr  mẫu giáo 

a) Dạy trẻ nhận biết các buổi trong ngày 

 - Buổi sáng: 

 + Dạy trẻ nắm được phong cảnh thiên nhiên buổi sáng: Tranh minh họa 

 + Dạy trẻ nắm được các HĐ của buổi sáng 

 - Buổi trưa 

 - Buổi chiều 

 - Buổi tối 

 - Ban đêm 

 (tương tự như trên cô dạy các buổi trong ngày cho trẻ) 

b) Dạy trẻ nhận biết hôm qua, hôm nay, ngày mai (Dạy trên tờ lịch) 

 - Dạy trẻ nhận biết đặc điểm của  tờ lịch: Thứ, ngày, tháng, năm… 
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 - Dạy trẻ nhận biết các HĐ trong các ngày để hình thành (quá khứ, hiện tại và 

tương lai) 

c) Dạy trẻ Gọi tên các thứ trong tuần (Dạy trên tờ lịch từ thứ 2 đến CN) 

  - Dạy trẻ nhận biết đặc điểm của  tờ lịch: Thứ, ngày, tháng, năm… 

  - Dạy trẻ nhận biết các HĐ trong các ngày 

 - Dạy trẻ so sánh 

d) Dạy trẻ các mùa trong năm 

 - Dạy trẻ nhận biết dấu hiệu thời tiết của từng mùa như: 

 Mùa xuân: Thời tiết, cây cối mùa xuân ra sao? Loài hoa gì đặc trưng của mùa 

xuân. Chẳng hạn: ở VN hoa Đào, Nhật Bản có hoa Anh Đào… 

 - Dạy trẻ hiểu các HĐ diễn ra của mùa xuân: Đi chơi tết, đua thuyền, trọi trâu… 

 - dạy trẻ biết mùa xuân là mùa đầu tiên của một năm mới. 

4. Đồ  ung dạy học 

D. Câu hỏi, hƣớng dẫn học tập, thảo luận 

1. Cho biết nội dung chương trình dạy trẻ MG đinh hướng thời gian ở các độ tuổi 

2. Phân tích phương pháp hướng dẫn BTTG cho trẻ ở từng độ tuổi 

HƢỚNG DẪN TỰ HỌC 

 C c tài liệu tham khảo 

1. Đỗ Thị Minh Liên, Phương pháp cho trẻ làm quen với toán, NXB Giáo dục, 2008 

2. Đinh Thị Nhung, Toán và phương pháp hình thành biểu tượng toán học sơ đẳng cho 

trẻ mầm non, NXB Đại học Quốc gia, Hà Nội, 2000. 

3. Lê Thị Thanh Nga, Phương pháp hướng dẫn trẻ mầm non làm quen với toán ban 

đầu, NXB Giáo dục, TP Hồ Chí Minh, 2006 

Một số yêu cầu với ngƣời học 

 Việc hiểu và nắm các phương pháp hình thành BTTH cho trẻ yêu cầu người học 

phải: 

- Nghiên cứu kĩ nội dung bài giảng của chương. 

- Đọc giáo trình, tài liệu tham khảo. 

Hƣớng dẫn trả lời câu hỏi và  ài tập 

1. Cho biết nội dung chương trình dạy trẻ MG đinh hướng thời gian ở các độ tuổi 

 Với nội dung câu hỏi yêu cầu sinh viên nêu được vấn đề sau: 

MGB: Nhận biết các buổi: sáng, trưa, chiều, tối. 

MGN: Nhận biết hôm qua, hôm nay, ngày mai.  

MGL:  

- Gọi tên các thứ trong tuần. 

- Dạy trẻ các mùa trong năm. 
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2. Phân tích phương pháp hướng dẫn BTTG cho trẻ ở từng độ tuổi 

Với nội dung câu hỏi yêu cầu sinh viên nêu được vấn đề sau: 

a) Dạy trẻ nhận biết các buổi trong ngày 

 - Buổi sáng: 

 + Dạy trẻ nắm được phong cảnh thiên nhiên buổi sáng: Tranh minh họa 

 + Dạy trẻ nắm được các HĐ của buổi sáng 

 - Buổi trưa 

 - Buổi chiều 

 - Buổi tối 

 - Ban đêm 

 (tương tự như trên cô dạy các buổi trong ngày cho trẻ) 

b) Dạy trẻ nhận biết hôm qua, hôm nay, ngày mai (Dạy trên tờ lịch) 

 - Dạy trẻ nhận biết đặc điểm của  tờ lịch: Thứ, ngày, tháng, năm… 

 - Dạy trẻ nhận biết các HĐ trong các ngày để hình thành (quá khứ, hiện tại và 

tương lai) 

c) Dạy trẻ Gọi tên các thứ trong tuần (Dạy trên tờ lịch từ thứ 2 đến CN) 

  - Dạy trẻ nhận biết đặc điểm của  tờ lịch: Thứ, ngày, tháng, năm… 

  - Dạy trẻ nhận biết các HĐ trong các ngày 

 - Dạy trẻ so sánh 

d) Dạy trẻ các mùa trong năm 

 - Dạy trẻ nhận biết dấu hiệu thời tiết của từng mùa như: 

 Mùa xuân: Thời tiết, cây cối mùa xuân ra sao? Loài hoa gì đặc trưng của mùa 

xuân. Chẳng hạn: ở VN hoa Đào, Nhật Bản có hoa Anh Đào… 

 - Dạy trẻ hiểu các HĐ diễn ra của mùa xuân: Đi chơi tết, đua thuyền, trọi trâu… 

 - dạy trẻ biết mùa xuân là mùa đầu tiên của một năm mới. 

*** 
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Bài 6: DẠY TRẺ SẮP XẾP THEO QUI TẮC 

(Số tiết: 03; LT: 01; TH: 02) 

1. Nội dung chƣơng tr nh 

a) Mẫu giáo bé: 

- Xếp xen kẽ. 

b) Mẫu giáo nhỡ 

- So sánh, phát hiện qui tắc sắp xếp và sắp xếp theo qui tắc 

c) Mẫu giáo lớn 

- So sánh, phát hiện qui tắc sắp xếp và sắp xếp theo qui tắc 

- Tạo ra qui tắc sắp xếp. 

2. Phƣơng ph p hƣớng dẫn 

a) Dạy trẻ xếp xen  kẽ 

 Phần 1: Ôn xắp xếp theo quy tắc 1- 1 

Phần 2: Dạy trẻ xắp xếp theo quy tắc lặp lại 1 -2 

Phần 3: Luyện tập sắp xếp quy tắc đã học 

b) Dạy trẻ so sánh, phát hiện qui tắc sắp xếp và sắp xếp theo qui tắc 

Phần 1: Ôn nhận biết quy tắc sắp xếp đơn giản: xếp  xen kẽ 1-1 bằng trực quan  

Phần 2: So sánh phát hiện ra quy tắc sắp xếp và sắp xếp theo quy tắc 

HĐ 1: Phát hiện quy tắc sắp xếp  

- Cô chia lớp mình  thành 3 nhóm các con lấy tranh  và về nhóm của mình cùng quan 

sát!  

- Cô cho trẻ quan sát hình ảnh của các đội đua và và phát hiện quy tắc sắp xếp của bức 

tranh đó. 

=> Khi bức tranh được sắp xếp, mỗi bức tranh có một quy tắc sắp xếp khác nhau. 

Được lặp lại theo một cách nhất định được gọi là quy tắc sắp xếp,  nếu sai thì không 

được gọi là quy tắc sắp xếp. 

HĐ 2:  Sắp xếp theo quy tắc  

 * Cho tr  sắp xếp theo ý thích 

- Bây giờ tùy theo ý thích các con hãy sắp xếp các phương tiện giao thông ở trong rổ 

theo quy tắc của mình? 

- Cô hỏi  cách sắp xếp của 1,2 trẻ?  

* Sắp xếp theo yêu cầu  

           Quy tắc sắp xếp 1-1-1 

- Cô yêu cầu trẻ xếp theo quy tắc 1-1-1.  

- Cô đưa cách xếp của cô: 1-1-1 và hỏi: 

+ Trên màn hình các con thấy có những gì?  

+ Các đối tượng được xếp như thế nào?  
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+ Số lượng mỗi loại là mấy?  

+ Làm thế nào để có một quy tắc sắp xếp theo thứ tự như thế này? 

+ Có mấy đối tượng được sắp xếp lặp lại? (3 đối tượng) 

+ Cách sắp xếp trên được gọi là gì?  

+ Cho trẻ đọc 

=> Cô chốt lại: Cô và các con vừa thực hiện cách sắp xếp  theo quy tắc: 1-1-1. 

 Cứ 1 ô tô đến 1 xe máy và 1 xe đạp và được lặp lại 1 ô tô , 1 xe máy, 1 xe đạp cách 

sắp xếp này được gọi là cách sắp xếp theo quy tắc 1 – 1 – 1 của 3 nhóm đối tượng. 

- Bây giờ các con hãy tập làm những chú lái xe tý hon hãy cầm đồ dùng trên tay vừa đi 

vừa hát và chuyển vị trí ngồi của mình thành hàng ngang.  

             Quy tắc sắp xếp 1-2-1  

Ngoài quy tắc sắp xếp 1-1-1 cón có rất nhiều quy tắc sắp xếp khác.  

- Cô và các con sẽ cùng  sắp xếp theo một quy tắc mới đó là quy tắc 1-2-1. 

- Cô cho trẻ thực hiện cùng cô 

- Cô cho trẻ quan sát và nhận xét cách sắp xếp  

+ Trên màn hình các con thấy có những gì?  

+ Các đối tượng được xếp như thế nào?  

+ Có mấy đối tượng được sắp xếp lặp lại? (có 3 đối tượng được sắp xếp lặp lại. Ô tô- 

xe máy- xe đạp) 

+ Số lượng mỗi loại là mấy?  

+ Cách sắp xếp này gọi là cách sắp xếp theo quy tắc gì? ( Theo quy tắc 1- 2- 1) 

=> Cô chốt lại: Cô và các con vừa thực hiện cách sắp xếp  theo quy tắc: 1-2-1. 

 Cứ 1 ô tô đến 2 xe máy và 1 xe đạp và được lặp lại  

- Chúng mình vừa được thực hiện mấy cách sắp xếp? ( 2 cách sắp xếp) 

=> Cô và các con vừa thực hiện 2 cách sắp xếp. Trong cuộc sống có rất nhiều quy tắc 

khác nhau, nhưng những quy tắc đó đều do con người đặt ra để ứng dụng vào thực tế 

cuộc sống hàng ngày: Từ sắp xếp trang trí nhà cửa, đồ dùng, đồ chơi đến trồng trọt 

sản xuất. Trong học tập, trong công việc hàng ngày. Nếu chúng ta biết vận dụng hợp 

lý thì công việc sẽ nhanh gọn hơn, đẹp hơn, đạt hiệu quả hơn. 

=> Vậy quy tắc sắp xếp chính là sự lặp lại của cách sắp xếp theo một quy tắc nhất 

định được gọi là quy tắc sắp xếp, Nếu sai không được gọi là quy tắc săp xếp. 

Ứng dụng: Những quy tắc sắp xếp đó được ứng dụng vào thực tế để sắp xếp đồ dùng, 

để trang trí. Các con hãy quan sát tìm những đồ dùng đồ chơi trong lớp được sắp xếp 

theo quy tắc. 

* Hoạt  ộng 3 :Luyện tập : 

*** 

c) Tạo ra qui tắc sắp xếp vµ s¾p xÕp theo qui t¾c 
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PhÇn 1:  ¤n nhËn ra qui t¾c s¾p xÕp  

- C« ®a mét sè mÉu ®îc s¾p xÕp theo qui t¾c cña 3 ®èi tîng vµ hái trÎ nh÷ng mÉu 

s¾p xÕp ®ã ®îc s¾p xÕp theo qui t¾c nµo?. 

PhÇn 2:  D¹y trÎ t¹o ra qui t¾c s¾p xÕp vµ s¨p xÕp theo qui t¾c 

HĐ 1 : Xếp theo qui tắc 1-1-1 (1 hoa, 1 quả, 1 lá) 

- C« cho trÎ xÕp theo qui t¾c 1- 1- 1 gièng c«: 

+ Trên màn hình các con thấy có những gì?  

+ Các đối tượng được xếp như thế nào?  

+ Số lượng mỗi loại là mấy?  

+ Làm thế nào để có một quy tắc sắp xếp theo thứ tự như thế này? 

+ Có mấy đối tượng được sắp xếp lặp lại? (3 đối tượng) 

+ Cách sắp xếp trên được gọi là gì?  

+ Cho trẻ đọc 

=> Cô chốt lại 

HĐ 2 : Tạo ra qui tắc 2-2-2 (2 hoa, 2 quả, 2 lá) 

- Cô cho trẻ  sắp xếp theo một quy tắc mới đó là quy tắc 2-2-2. 

- Cô cho trẻ quan sát và nhận xét cách sắp xếp  

+ Trên màn hình các con thấy có những gì?  

+ Các đối tượng được xếp như thế nào?  

+ Có mấy đối tượng được sắp xếp lặp lại? (có 3 đối tượng được sắp xếp lặp lại. Ô tô- 

xe máy- xe đạp) 

+ Số lượng mỗi loại là mấy?  

+ Cách sắp xếp này gọi là cách sắp xếp theo quy tắc gì? ( Theo quy tắc 2- 2- 2) Tại sao 

con biết 

+ Cho trẻ đọc 

=> Cô chốt lại: 

PhÇn 3 : LuyÖn tËp  

- C« cho trÎ t¹o ra qui t¾c s¾p xÕp 1- 1- 1 theo h×nh tam gi¸c 

- XÕp theo qui t¾c 1- 2- 1 theo h×nh vßng trßn 

- XÕp theo qui t¾c 2- 2- 2 theo h×nh vu«ng 

C« chia líp thµnh 3 ®éi ch¬i tiÕp søc, XÕp ao c¸ 

* Trß ch¬i: Tiếp sức – Xếp ao cá 

 Mçi ®éi sö dông h×nh trßn c¸c mµu, ®Ó xÕp ao c¸  theo mét qui t¾c c« gi¸o yªu cÇu 

- §éi 1 xÕp theo qui t¾c 1- 2- 1 

- §éi 2 xÕp theo qui t¾c 2- 1- 2 

- §éi 3 xÕp theo qui t¾c 2- 2- 2 

D. Câu hỏi, hƣớng dẫn học tập, thảo luận 

1. Cho biết phương pháp hướng dẫn trẻ mẫu giáo 3 – 4 tuổi sắp xếp theo qui tắc 
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2. Cho biết phương pháp hướng dẫn trẻ mẫu giáo 4b- 5 tuổi so sánh phát hiện ra quy 

tắc sắp xếp và sắp xếp theo quy tắc 

HƢỚNG DẪN TỰ HỌC 

 C c tài liệu tham khảo 

1. Đỗ Thị Minh Liên, Phương pháp cho trẻ làm quen với toán, NXB Giáo dục, 2008 

2. Đinh Thị Nhung, Toán và phương pháp hình thành biểu tượng toán học sơ đẳng cho 

trẻ mầm non, NXB Đại học Quốc gia, Hà Nội, 2000. 

3. Lê Thị Thanh Nga, Phương pháp hướng dẫn trẻ mầm non làm quen với toán ban 

đầu, NXB Giáo dục, TP Hồ Chí Minh, 2006 

Một số yêu cầu với ngƣời học 

 Việc hiểu và nắm các phương pháp hình thành BTTH cho trẻ yêu cầu người học 

phải: 

- Nghiên cứu kĩ nội dung bài giảng của chương. 

- Đọc giáo trình, tài liệu tham khảo. 

Hƣớng dẫn trả lời câu hỏi và  ài tập 

1. Cho biết phương pháp hướng dẫn trẻ mẫu giáo 3 – 4 tuổi sắp xếp theo qui tắc 

 Với nội dung câu hỏi trên yêu cầu sinh viên nêu được: 

 Phần 1: Ôn xắp xếp theo quy tắc 1- 1 

Phần 2: Dạy trẻ xắp xếp theo quy tắc lặp lại 1 -2 

Phần 3: Luyện tập sắp xếp quy tắc đã học 

2. Cho biết phương pháp hướng dẫn trẻ mẫu giáo 4b- 5 tuổi so sánh phát hiện ra quy 

tắc sắp xếp và sắp xếp theo quy tắc 

 Yêu cầu sinh viên nêu được: 

Phần 1: Ôn nhận biết quy tắc sắp xếp đơn giản: xếp  xen kẽ 1-1 bằng trực quan  

Phần 2: So sánh phát hiện ra quy tắc sắp xếp và sắp xếp theo quy tắc 

HĐ 1: Phát hiện quy tắc sắp xếp  

HĐ 2:  Sắp xếp theo quy tắc  

  * Cho trẻ sắp xếp theo ý thích 

* Sắp xếp theo yêu cầu  

             Quy tắc sắp xếp 1-1-1 

              Quy tắc sắp xếp 1-2-1  

* Hoạt  ộng 3 :Luyện tập  

*** 



 75 

MỘT SỐ GIÁO ÁN THAM KHẢO (SỐ LƢỢNG) 

GIÁO ÁN 1 

Phát triển nhận thức 

Đếm trên đối tượng trong phạm vi 7, nhận biết chữ số 7 và đếm theo khả năng. 

 

1. Mục tiêu 

- Kiến thúc: Giúp trẻ nhận biết con số phù hợp trong phạm vi 10. Trẻ nhận biết các 

nhóm có 7 đối tượng. Nhận biết số 7. Trẻ biết đếm đến 7; biết xếp tương ứng 1 - 1 

thành thạo. Trẻ biết đếm theo khả năng. 

- Kỹ năng: Rèn khả năng ghi nhớ có chủ định. Phát triển cho trẻ khả năng quan sát, so 

sánh phân tích tổng hợp. Phát triển ngôn ngữ cho trẻ thông qua việc rèn trẻ nói đủ câu 

và diễn đạt kết quả của phép đếm và so sánh. 90% -  95 % trẻ thực hiện được yêu cầu. 

- Thái độ: Trẻ biết cất đồ dùng vào đúng nơi quy định. Trẻ biết giữ gìn vệ sinh cá 

nhân. Giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm. 

2. Chuẩn  ị 

- Đồ dùng của cô 

-. Đồ dùng của trẻ 

- Một rổ có 7 bông hoa hồng , 7 bình  hoa. Các thẻ số từ 1 -  7 và 2 thẻ số 7.   

- Xung quanh lớp có các nhóm đồ chơi có số lượng là 7 xếp tuỳ ý.  

- 2 ngôi nhà , lô tô các thành viên trong gia đình. 

- 2 cái cây. 10-15 quả táo, quả cam… 

3. Cách tiến hành 

Hoạt  ộng của cô Hoạt  ộng của tr  

*Hoạt  ộng 1: Trò chuyện về gia đình của bé. 

- Cô cho cả lớp hát bài: Cả nhà thương nhau  

- Cô và trẻ cùng đến thăm nhà bé Hà  

- Trong gia đình nhà bạn hà có những ai ? 

- Cho trẻ kể xem trong gia đình trẻ có những ai ? 

- Cho trẻ kể xem trẻ thường làm gì giúp đỡ bố mẹ ? 

- Cho trẻ nói về tình cảm của trẻ giành cho bố mẹ, ông bà, em 

nhỏ ? 

 - Giáo dục trẻ biết yêu thương kính trọng ông bà, bố mẹ, anh 

chị em ruột thịt của mình. Biết chủ động làm một số công việc 

đơn giản hàng ngày để giúp đỡ ông bà bố mẹ những công việc 

nhỏ vừa với sức của mình. Có ý thức giữ gìn bảo vệ môi 

trường, biết sử dụng tiết kiệm năng lượng điện nước trong sinh 

hoạt. 

 

 

 

Trẻ thực hiện dưới sự 

định hướng của giáo 

viên 
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*Hoạt  ộng 2: Học tập 

 Phần 1: Luyện tập phân biệt số lượng trong phạm vi 6 

- Cô cho trẻ đếm xem trong gia đình có bao nhiêu người  và 

chọn số tương ứng với số thành viên trong gia đình. 

Phần 2: Tạo nhóm có số lượng 7, đếm đến 7. Nhận biết số 7. 

Đếm theo khả năng 

Hoạt động 1:  So sánh số lượng 2 nhóm hơn kém nhau một đối tượng 

(lập số mới) 

* Cho trẻ xếp đối tượng nhóm I theo dãy (không đếm) 

- Cho trẻ xếp đối tượng nhóm II (1:1) 

- Đếm và đặt thẻ số:         

+ Nhóm đã biết: Trẻ tự đếm (nhóm II) 

     + Nhóm mới: Trẻ đếm cùng cô (nhóm I) 

* So sánh, nhận xét: 

   x  x   x   x   x   x   x          7       (I) 

             0  0   0   0   0   0                6       (II) 

           - Nhóm nào nhiều hơn  (nhiều hơn là mấy) 

            - Nhóm nào ít hơn (ít hơn là mấy) 

 - So sánh 2 số tự nhiên khác nhau: Lớn hơn, nhỏ 

hơn 

            - Nêu vị trí của 2 số tự nhiên 

 Cô chính xác hóa kết quả và khái quát hóa kết quả để nêu 

lên các MQH: Nhóm nào có số lượng nhiều hơn biểu thị bằng 

số lớn hơn, nhóm nào có số lượng ít hơn biểu thị bằng số nhỏ 

hơn. Số lớn hơn đứng phía sau, số nhỏ hơn đứng phía trước. 

* Cô cho trẻ tạo sự bằng nhau bằng cả 2 cách  Nhận xét kết 

quả 

+ Bớt 1 đối tượng ở nhóm nhiều hơn (Cô làm trên mẫu của cô) 

+ Thêm 1 đối tượng ở nhóm ít hơn (Trẻ làm) 

- Cho trẻ đặt thẻ số 

+ Cô phát âm chữ số 7 – cho trẻ đọc: Để biểu thị cho các 

nhóm có SL là 7 người ta dùng chữ số 7 để đặt tương ứng với 

mỗi nhóm đó 

+ Trẻ nhận xét chữ  số 7 

+ Cô phân tích cấu tạo số 7 

+ Có thể cho trẻ tri giác số 7 in rỗng 

 

 

 

 

 

 

Trẻ thực hiện dưới sự 

định hướng của giáo 

viên 
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 Cô chính xác KQ và nêu nguyên tắc tạo sự bằng nhau 

 Hoạt động 2: So sánh số lượng 2 nhóm hơn kém nhau 2 đối 

tượng 

  x   x    x    x    x   x   x    

  0   0    0    0    0    

- Cho trẻ bớt 2 đối tượng từ 1 trong 2 nhóm 

- Đếm số lượng nhóm còn lại: Nhóm nào nhiều hơn (nhiều 

hơn là mấy), nhóm nào ít hơn (ít hơn là mấy) 

- Nhận xét KQ và thay chữ số thích hợp 

 Cô chính xác KQ, nêu MQH về SL giữa 2 nhóm hơn kém 

nhau 2 đối tượng 

- Cho trẻ tạo sự bằng nhau bằng cả 2 cách (như trên) 

+ Cho trẻ làm quen dãy số tự nhiên từ 1 đến 7 

- Cô chính xác hóa kết quả và nêu nguyên tắc tạo sự bằng 

nhau 

Hoạt động 3: Xếp nhóm có 7 đối tượng theo các cách 

 - Cô cho trẻ xếp theo hàng dọc, vòng tròn… theo yêu 

cầu của cô 

 - Luyện các giác quan) 

* Liên hệ : Cô hỏi trẻ xem trẻ nhìn thấy số 7 ở những đâu ? 

- Cho  trẻ tìm các nhóm đồ dùng, đồ chơi trong lớp có số lượng là 7 

đặt xung quanh lớp chọn số 7 gắn tương ứng. 

- Cho trẻ tìm và đếm xem trên cây có bao nhiêu bông hoa và bao 

nhiêu quả 

Phần 3: Luyện tập 

-Trò chơi: Thử tài các đội.  

- Cách chơi: Cô cho 2 nhóm  phát cho mỗi đội 1ngôi nhà cho 

trẻ gắn số hoa  vào vườn hoa theo yêu cầu, đếm và chọn số 

tương ứng   

- Sau đó cô và trẻ cùng kiểm tra các nhóm. Cô tuyên dương 

các đội. 

Trò chơi "Về đúng nhà" 

- Cô phổ biến cách chơi: Cô phát cho trẻ một lô tô về gia đình 

trẻ đếm số người trong gia đình sau đó trẻ vừa đi vừa hát khi 

có hiệu lệnh tìm nhà trẻ  chạy về đúng ngôi nhà có số thành 

viên tương ứng với số ôi nhà. Ai nhầm nhà phải nhảy lò cò. 

- Cô cho trẻ chơi 2 - 3 lần  sau mỗi lần chơi trẻ đổi thẻ cho 
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nhau. 

* Hoạt động 3: Kết thúc tiết học 

 

GIÁO ÁN 2 

Phát triển nhận thức 

Tên  ài: So s nh, thêm  ớt số lƣợng của  a nhóm nhóm  ối tƣợng trong phạm vi 

7 bằng các cách khác nhau 

và nói được các từ : Bằng nhau , nhiều nhất, ít hơn, ít nhất 

1. Mục tiêu 

-  Kiến thức: Trẻ biết thêm bớt 3 nhóm đối tượng trong phạm vi 7, nhận biết số 7 và 

nhận biết số thứ tự từ 1-7. Trẻ biết so sánh số lượng của 3 nhóm đối tượng bằng các 

cách khác nhau và trẻ nói được các từ bằng nhau, nhiều nhất, ít hơn, ít nhất. 

- Kỹ năng: Rèn khả năng tập chung chú ý ghi nhớ có chủ định. Rèn kỹ năng so sánh 

thêm bớt trong phạm vi 7, cung cấp cho trẻ nhận biết số lượng và các số trong phạm vi 

7. Củng cố các biểu tượng về số lượng trong phạm vi 7.  

- Giáo dục trẻ nền nếp thói quen trong học tập. 

2. Chuẩn bị 

a. Chuẩn bị của cô 

-  7 gà trống, 7 con thỏ, 7 con mèo , các số từ 1-7 

- Các nhóm đồ dùng đồ chơi có số lượng là  7 để xung quanh lớp 

b.Cho trẻ: 

-  7 gà trống, 7 con thỏ, 7 con mèo , các số từ 1-7 

- Các nhóm đồ dùng đồ chơi có số lượng là  7 để xung quanh lớp 

- 3 ngôi nhà có gắn số lượng chấm tròn trong phạm vi 7  

-  Thẻ chấm tròn có số lượng trong phạm vi 7 

3 Cách tiến hành 

Hoạt động của cô Hoạt động của trẻ 

*Hoạt động: Trò chuyện về nhu cầu gia đình 

- Cô cho trẻ xem một hình ảnh gia đình đang ăn cơm. ? 

- Các thành viên trong gia đình đang làm gì ? 

- Ngoài nhu cầu ăn ra thì mỗi gia đình còn có nhu cầu gì ? 

- Cô cho trẻ kể về những nhu cầu của các thành viên trong 

gia đình ? 

-  Giáo dục: Mỗi gia đình, mỗi thành thành viên trong gia 

đình đều có những nhu  cầu riêng trong cuộc sống, nhu cầu 

ăn, uống, vui chơi, học tập, làm việc, nghỉ ngơi…Dù là 

 

 

 

Trẻ hoạt động dưới sự 

định hướng của giáo 

viên 
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nhu cầu nào thì cũng phục vụ cho cuộc sống của con người 

vì thế chúng ta phải thực hiện các nhu cầu khoa học hợp lý 

vệ sinh tiết kiệm, có ý thức giữ gìn và bảo vệ môi trường. 

Có như vậy mới đem lại những điều tốt đẹp cho con người, 

đem lại sức khỏe và cuộc sống lành mạnh cho con người. 

 

* Hoạt động 2: Học tập 

Phần 1: Cô cho ôn các nhóm đồ dùng đồ chơi trong phạm 

vi 7 đếm các nhóm đồ  dùng sau đó chọn số tương ứng và 

đặt vào các nhóm 

Phần 2: So sánh số lượng của 3 nhóm đối tượng trong 

phạm vi 7 

Hoạt động 1: Hình thành MQH hơn nhất 

- Cô cho trẻ xếp cả 3 nhóm + Đếm và đặt thẻ số 

 M   M   M   M   M   M   M  (7) 

           T     T    T     T    T    T        (6) 

            G    G    G    G    G             (5) 

- Cô cho trẻ nhận xét:  

+ Con có nhận xét gì về 3 nhóm M, T, G 

=> Trong 3 nhóm gà, thỏ, mèo nhóm nào có số lượng 

nhiều nhất ?  

- Tại sao nhóm mèo lại nhiều hơn nhóm thỏ  và nhóm gà  ? 

- Vậy nhóm nào là nhóm nhiều nhất ? 

- Cô cho trẻ quan sát dãy số tự nhiên 5-6-7 và cho trẻ nhận 

xét về vị trí của số 7 so với số 5,6 Số 7 đứng ở vị trí nào ? 

Vậy số nào là số lớn nhất ? 

=> Cô chốt lại nhóm mèo là nhóm nhiều nhất : Vì nhóm 

mèo nhiều hơn nhóm thỏ và nhóm gà và con số tương ứng 

với số lượng của nhóm mèo là số 7, theo daỹ số tự nhiên 

thì số 7 đứng sau số 5,6 những số đứng sau bao giờ cũng 

lớn hơn số đứng trước vì thế số 7 đứng sau số 5,6 nên số 7 

là số lớn nhất. Vì thế nhóm mèo là nhóm nhiều nhất. 

Hoạt động 2: Hình thành MHQ ít nhất  

- Tại sao nhóm gà là nhóm ít nhất ? 

- Tại sao nhóm gà  lại ít hơn nhóm thỏ và nhóm mèo ? 

+ Tương tự như vậy cho trẻ nhận xét về vị trí của số 5 so 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trẻ hoạt động dưới sự 

định hướng của giáo 

viên 
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với số 6 và 7 

- Vậy nhóm nào là nhóm ít nhất ? 

=> Cô chốt lại: Nhóm gà là nhóm ít nhất vì nhóm gà ít hơn 

nhóm thỏ và nhóm mèo và con số tương ứng với số lượng 

của nhóm gà là số 5 theo dãy số tự nhiên thì số 5 lại đứng 

trước số 6,7 nên số 5 là số bé nhất, vì thế nhóm gà là nhóm 

có số lượng ít nhất. 

Hoạt động 3: Hình thành MQH giữa 3 đối tượng 

 - Cho trẻ so sánh đối tương trung gian với 2 đối 

tượng còn lại 

- Tại sao nhóm thỏ lại là nhóm ít hơn ? 

- Tại sao nhóm thỏ lại ít hơn nhóm mèo và lại nhiều hơn 

nhóm gà ? 

- Tương tự như vậy cho trẻ nhận xét về vị trí của số 6 so 

với số 5 và 7 

=> Cô chốt lại nhóm thỏ là nhóm ít hơn vì nhóm thỏ ít hơn 

nhóm mèo nhưng lại nhiều hơn nhóm gà và con số tương 

ứng với số lượng của nhóm thỏ là số 6 theo dãy số tự nhiên 

số 6 đứng sau số 5 nhưng lại đứng trước số 7 nên số 6 là số 

bé hơn vì vậy nhóm thỏ là nhóm ít hơn. 

- Củng cố: Cô hỏi lại cả lớp nhóm nào là nhóm nhiều nhất 

?, ít hơn ?, ít nhất ? 

Hoạt động 4:  Thêm, bớt tạo sự bằng nhau 

* Cho trẻ “Thêm” – tạo sự bằng nhau 

 - Muốn cho nhóm thỏ nhiều bằng nhóm mèo phải làm như 

thế nào ? 

- Cô cho trẻ lấy thêm 1 con thỏ  xếp dưới con mèo còn lại  

- Cô hỏi trẻ 6 thêm 1 là mấy ? 

-  Cô cho trẻ đếm lại nhóm thỏ và mèo xem có đúng bằng 7 

không ?  

- Nhóm gà và nhóm thỏ như thế nào ?  

- Nhóm nào nhiều hơn ? nhóm thỏ nhiều hơn nhóm gà là 

mấy ? Vì sao biết nhóm thỏ nhiều hơn nhóm gà  ? 

- Nhóm nào ít hơn ? ít hơn là mấy ? Vì sao ? 

- Có bao nhiêu con gà  ? Có bao nhiêu con thỏ ?, cô cho trẻ 

đếm số gà  và số thỏ 

- Muốn cho nhóm gà nhiều bằng nhóm thỏ phải làm như 
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thế nào ? 

- Cô cho trẻ lấy thêm 2 con gà xếp dưới 2 con thỏ còn lại 

- Cô hỏi trẻ 5 thêm 2 là mấy ? Cô cho trẻ đếm lại nhóm gà 

và thỏ xem có đúng bằng 7 không ? Chọn số tương ứng và 

đặt 

* Cho trẻ “Bớt: (lần bớt này cô có thể thay đổi bằng cách 

bớt ở nhóm 1 và 2) 

  => Cô cho trẻ bớt 1 con gà, 2 con thỏ  và cho trẻ so 

sánh cả 3 nhóm, nhóm nào nhiều nhất, ít hơn, ít nhất ?  

- Cô cho trẻ bớt dần 2 nhóm và so sánh (3,2 ..) 

- Cho trẻ đếm lại nhóm mèo và cất đi 

* Cho trẻ nhận xét về số thứ tự từ 1- 7  

 

Phần 3: Luyện tập 

* Trò chơi: Thi xem ai nhanh: 

- Cách chơi: Cô chon 3 trẻ lên chơi gắn quân lô tô theo yêu 

cầu của cô trong thời gian 1 phút ai gắn đúng đủ là thắng 

cuộc, cô yêu cầu trẻ gắn các con vật tương ứng với số ở 

trên bảng. 

- Cô cho trẻ so sánh xem nhóm nào nhiều nhất, ít hơn, ít 

nhất ? 

- Trò chơi: Tìm về đúng nhà. 

- Cách chơi: Cô có 3 ngôi nhà xanh, đỏ, vàng trong ngôi 

nhà có rất nhiều chuồng nhưng số chuồng của các ngôi nhà 

có số lượng khác nhau các bạn vừa đi vừa hát khi có hiệu 

lệnh tìm nhà các bạn nhanh chân chạy về đúng nhà mỗi 

bạn chạy vào 1 chuồng trong ngôi nhà của mình ai nhầm 

nhà là phải nhảy lò cò.( Cô cho trẻ chơi 2 lầm mỗi lần cô 

đổi vị trí các nhôi nhà còn chuồng giữ nguyên ) 

- Cô cho trẻ nhận xét xem ngôi nhà nào có số lượng người 

nhiều nhất, ít hơn, ít nhất ? 

* Hoạt động 3: Kết thúc tiết học 
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Tiết ôn: MGB – BÀI NÀY XEM LAI 

  GIÁO ÁN  

THAM GIA HỘI THI GIAO VIÊN DẠY GIỎI CẤP HUYỆN  

NĂM HỌC 2016 - 2017 

Họ và tên: Nguyễn Thị Huyền Trang 

Đơn vị công t c: Trƣờng mầm non Đại Phú 

Đối tƣợng: tr  3-4 tuổi. Lớp mẫu gi o 3-4 tuổi Tân Phúc 

Thời gian: 20-25 phút 

Ngày dạy: 16/03/2017 

 

  L nh vực gi o dục ph t triển nhận thức 

  Hoạt  ộng làm quen với to n: 

ÔN ĐẾM TRÊN ĐỐI TƢỢNG TRONG PHẠM VI 5  

VÀ ĐẾM THEO KHẢ NĂNG 

Tích hợp: Âm nhạc: Em đi chơi thuyền 

  I. Mục  ích, yêu cầu 

  1. Kiến thức: 

- Phát triển ở trẻ khả năng tư duy, chú ý và ghi nhớ có chủ định. 

- Củng cố cho trẻ đếm trên đối tượng trong phạm vi 5 theo các cách khác nhau và đếm theo 

khả năng về số lượng. 

- Trẻ biết chơi các trò chơi theo yêu cầu của cô. 

  2. Kỹ năng:  

  - Rèn cho trẻ kỹ năng đếm, kỹ năng quan sát, nhận biết. 

  - Rèn kỹ năng chơi trò chơi. 

3. Thái độ:  

- Trẻ đoàn kết, hứng thú tham gia vào hoạt động. 

- Giáo dục trẻ biết công dụng của một số phương tiện giao thông đường thuỷ, biết thực hiện 

một số quy định khi tham gia giao thông. 

  II. Chuẩn  ị  

   1. Đồ dùng của cô:  

- Sắp xếp nhóm đồ vật xung quanh lớp có số lượng 3,4,5,6,7 

- Mô hình bến cảng sắp xếp các nhóm tàu, thuyền có số lượng 1,2, 3, 4, 5. 

- Ti vi, máy tính, bài giảng điện tử trên máy tính. 

- Nhạc bài hát: Em đi chơi thuyền. 

2. Đồ dùng của trẻ: 

- Mỗi trẻ một bộ đồ dùng gồm: bảng gài gắn tranh các nhóm phương tiện giao thông đường 

thuỷ, rổ, thuyền giấy. 

- 3 bến thuyền:(1 bến thuyền có nhóm thuyền màu vàng có số lượng 5, 1 bến  

thuyền có nhóm thuyền màu đỏ có số lượng 4, 1 bến thuyền có nhóm thuyền màu  

xanh có số lượng 3), lô tô của trẻ có số lượng thuyền ở các nhóm tương ứng với 3 bến cảng, 

mũ cho trẻ. 

  III. C ch tiến hành 

Hoạt  ộng của cô Hoạt  ộng của tr  
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* Hoạt  ộng 1: Trò chuyện, gây hứng thú  

- Cô giới thiệu: Chào mừng các bé đã đến với hoạt động: 

“Bé vui học toán” của cô và các bé lớp mẫu giáo 3 tuổi Tân 

Phúc, trường MN Hoa Sen.  

- Giới thiệu khách mời. 

- Trước khi đến với hoạt động Bé vui học toán. Cô và cả lớp 

chúng mình cùng đến thăm quan mô hình bến cảng để cùng 

quan sát các phương tiện giao thông đường thuỷ nhé. 

+ Bến cảng có những phương tiện gì đây? 

+ Có mấy chiếc tàu thuỷ? 

+ Có bao nhiêu chiếc ca nô ? 

+ Cô đố các con có nhóm phương tiện nào có số lượng là 5? 

Các con đếm nào? 

+ Tàu thuỷ, thuyền buồm.. thường đi ở đâu? 

+ Con đã được đi thuyền bao giờ chưa? 

- Giáo dục: Các phương tiện giao thông đường thuỷ, đi trên 

sông, trên biển. Khi được ngồi trên thuyền các con phải mặc 

áo phao, ngồi ngoan, không thò tay, chân xuống nước, phải 

đi cùng người lớn để đảm bảo an toàn. 

- Bây giờ cô và chúng mình cùng hát và vận động bài: Em đi 

chơi thuyền về chỗ ngồi để chúng mình cùng bắt đầu hoạt 

động hôm nay nào. 

* Hoạt  ộng 2: Ôn  ếm trên  ối tƣợng trong phạm vi 5 

và  ếm theo khả năng.  

- Cô vừa cùng các con đến thăm quan bến cảng. Bây giờ các 

con đã sẵn sàng đến với hoạt động “ Bé vui học toán” chưa? 

Để hoạt động của chúng mình sôi nổi cô phân lớp mình ra 

làm 3 đội: Đội thuyền buồm, đội tàu thuỷ, đội ca nô. 

- Các con ơi! Trong hoạt động “ Bé vui học toán” hôm nay 

cô và các con sẽ cùng “Ôn đếm trên đối tượng trong phạm vi 

5 và đếm theo khả năng” với hai nội dung: Nội dung thứ 

nhất “ Tinh mắt, đếm tài”, nội dung thứ 2 “ Bé vui tập đếm” 

 Phần 1: Ôn đếm nhóm có SL 2,3,4 

Nội dung thứ nhất: Tinh mắt, đếm tài( Ôn đếm trên đối 

tượng trong phạm vi 5)  

- Cô cho trẻ chơi giấu tay. 

- Trong bức tranh có những nhóm phương tiện giao thông 

gì? 

- Cô giới thiệu: trên bảng gài có tranh vẽ các nhóm phương 

tiện giao thông đường thuỷ có số lượng 5 được sắp xếp theo 

các cách khác nhau. Nhiệm vụ của trẻ là nói tên nhóm 

phương tiện giao thông và đếm. 

- Cô mở hình ảnh nhóm phương tiện giao thông có số lượng 

 

- Trẻ chú ý 

 

 

 

- Trẻ đi tham quan bến cảng 

 

 

- Trẻ kể 

- Trẻ đếm 1,2,3 

- Trẻ đếm 1,2,3,4  

- Thuyền thúng, thuyền máy ạ. 

Trẻ đếm 1,2,3,4,5  

- Đi trên sông, trên biển ạ 

- Trẻ trả lời 

- Trẻ chú ý 

 

 

 

 

- Trẻ hát và về chỗ 

 

 

 

 

- Trẻ chú ý 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Trẻ lấy đồ dùng 

- Trẻ nêu 

 

- Trẻ đếm từng nhóm 
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5 trên màn hình và cho trẻ đếm lại. 

- Cô khái quát: Các con vừa được đếm các nhóm phương 

tiện giao thông có số lượng mấy? 

Bổ sung thêm 

Phần 2: Đếm các nhóm đối tượng là 5 

Nội dung thứ 2:Tai ai thính 

- Cô mở lần lượt hình ảnh từng nhóm phương tiện giao 

thông. Cô mở đến nhóm nhóm phương tiện giao thông nào 

thì trẻ nói tên nhóm phương tiện giao thông và đếm các 

phương tiện giao thông đó. 

+ Lần 1: Cô mở hình ảnh nhóm thuyền máy có số lượng 5 – 

Trẻ nói tên PTGT và đếm. 

+ Lần 2 

+ Lần 3  

Lưu ý: Cho trẻ đếm trên 3 nhóm đối tượng 

Nội dung thứ 3: đếm bằng xúc giác…. 

Phần 3: Đếm theo khả năng 

+ Lần 1: Cô mở hình ảnh nhóm thuyền thúng có số lượng 6 

– Trẻ nói tên PTGT và đếm.  

+ Lần 2: Cô mở hình ảnh nhóm thuyền gỗ có số lượng 7 – 

Trẻ nói tên PTGT và đếm. 

* Liên hệ: Mởi 1-2 trẻ lên tìm nhóm đồ dùng xung quanh lớp 

và đếm. 

* Hoạt  ộng 3: Luyện tập, củng cố. 

Trò chơi 1: Ai nhanh nhất 

- Cô phổ biến cách chơi, luật chơi: Cô đã chuẩn bị cho các 

con những chiếc thuyển giấy. Nhiệm vụ của các con là 

nhanh tay xếp những chiếc thuyền ra theo cách mà con thích 

trong thời gian một đoạn nhạc bạn nào xong trước sẽ là bạn 

giỏi nhất. Xếp xong các con hãy đếm đúng số thuyền mà các 

con vừa xếp được. 

- Trẻ chơi 

Trò chơi 2: Về đúng bến 

- Cô phổ biến cách chơi, luật chơi: Cô có 3 bến thuyền, 1 

bến thuyền có kí hiệu là 3 chiếc thuyền màu xanh, 1 bến 

thuyền có kí hiệu là 4 chiếc thuyền màu đỏ, 1 bến thuyền có 

kí hiệu là 5 chiếc thuyền màu vàng. Cô sẽ phát cho mỗi bạn 

1 chiếc vé đến thăm bến thuyền có màu sắc và số lượng 

thuyền tương ứng với 3 bến. Nhiệm vụ của các con là vừa đi 

vừa hát bài “Em đi chơi thuyền”, khi có hiệu lệnh “tìm bến” 

các con phải về đúng bến tương ứng với vé các con đang 

cầm trên tay. 

- Luật chơi: Bạn nào tìm sai phải giả làm động tác bơi 

 

 

- Trẻ chú ý 

 

 

 

 

 

- Trẻ chú ý 

 

 

 

- Trẻ đếm 

 

 

 

 

 

- Trẻ liên hệ 

 

 

 

- Trẻ chú ý 

 

 

 

 

 

 

- Trẻ xếp thuyền và đếm 

 

- Trẻ chú ý 
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thuyền và tìm về đúng bến. 

- Cho trẻ chơi  

- Cô kiểm tra kết quả và cho trẻ đếm, động viên trẻ. 

* Củng cố: 

- Hỏi trẻ tên bài học? 

- Giáo dục: Trẻ biết lấy và cất đồ dùng đúng nơi quy định. 

* Kết thúc: 

- Cô nhận xét giờ học động viên khen ngợi trẻ cho trẻ hát bài 

Em đi chơi thuyền ra sân thả thuyền giấy. 

- Trẻ chơi 1-2 lần. 

 

 

 

- Trẻ nêu 

 

 

 

- Trẻ ra sân chơi thả thuyền 
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GIÁO ÁN THI GV GIỎI CẤP TP – 2017 (QUI TẮC) 

TRƢỜNG MN HOA MAI 

CHỦ ĐỀ: GIAO THÔNG 

LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC ( To n) 

SO SÁNH PHÁT HIỆN QUY TẮC SẮP XẾP VÀ SẮP XẾP THEO QUY TẮC 

 

Đối tƣợng: Mẫu gi o 4 - 5 tuổi 

Thời gian: 25  phút 

Ngày soạn: 25/2/2017 

Ngày dạy: Thứ 6/3/3/2017 

Ngƣời dạy: Nguyễn Thị Thúy Hà. 

 

I. Mục  ích yêu cầu: 

- Kiến thức: Trẻ biết so sánh, phát hiện ra quy tắc sắp xếp và sắp xếp theo quy tắc. 

Trẻ biết sắp xếp đối tượng theo ý thích, theo yêu cầu. Trẻ biết chơi trò chơi theo yêu 

cầu của cô. 

- Kỹ năng: Trẻ có kỹ năng sắp xếp đối tượng theo quy tắc cho trước. Trẻ phát hiện nói 

được cách sắp xếp của đối tượng. Rèn luyện cho trẻ kỹ năng quan sát, so sánh nhận 

xét, ghi nhớ có chủ định và tư duy sáng tạo. 

- Th i  ộ: giáo dục trẻ có nền nếp trong học tập như chú ý trong bài học, biết lấy và 

cất đồ dùng đồ chơi, Giáo dục trẻ qua bài học biết vận dụng kiến thức đã học liên hệ 

vào thực tế, biết trang trí nhà cửa, nhận ra quy tắc sắp xếp ở váy áo, bát đĩa, .... 

II. Chuẩn  ị: 
* Đồ dùng của cô : 

- Nhạc bài hát Đi xe đạp, bài hát em đi qua ngã tư đường phố, bài hát từ một ngã tư 

đường phố, bài hát em tập lái ô tô. 

- Tranh các phương tiện giao thông như xe đạp, xe máy, xích lô để trẻ ôn bài cũ. 

- 3 tranh các vẽ phương tiện giao, các đội đua xe để trẻ phát hiện ra quy tắc sắp xếp 

- Một số nhóm đồ dùng xung quanh lớp: được sắp xếp theo quy tắc 1-1-1;1-2-1 

- Ô tô, xe máy, xe đạp, xích lô để chơi trò chơi, bảng gài,que chỉ 

- Máy tính, bài giảng điện tử 

* Đồ dùng của tr : 

- Mỗi trẻ một có 2 ô tô, 4 xe máy, 2 xe đạp 

- Bảng đủ cho trẻ 

- Mũ xe đạp, xe máy, ôt ô 

- Tranh con đường cho trẻ chơi trò chơi. 

III. H nh thức tổ chức: 

Hoạt  ộng của cô Hoạt  ộng của tr  

1. Hoạt  ộng 1: Ổn  ịnh tổ chức:  

- Cô giới thiệu với cả lớp hôm nay có các cô giáo đến 

thăm lớp dự giờ. Các con  hãy chào đón các cô một 

tràng pháo tay thật lớn nào!  

- Bây giờ cô và các con sẽ  cùng hát và vận động một 

bài hát nói về một phương tiện giao thông.  

- Chúng mình vừa hát bài hát gì?  

- Xe đạp là phương tiện giao thông đường gì?  

- Ngoài xe đạp còn có xe gì nữa?   

2. Hoạt  ộng 2:  Học tập 

 

- Trẻ chú ý nghe 

 

 

- Trẻ hát vận động bài đi xe đạp 

- Bài hát đi xe đạp 

- Đường bộ 

- Xe máy, ô tô, xích lô 
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Phần 1: Ôn nhận biết quy tắc sắp xếp đơn giản: xếp  

xen kẽ 1-1   
- Các con cùng quan sát xem lớp mình có gì nhé 

 ( Một cửa hàng khai trương có bán rất nhiều xe) 

- Hãy kể tên các loại xe có bán trong cửa hàng ?  

- Ngoài xe ra, cửa hàng khai trương còn có nhiều hoa 

để chúc mừng, các con hãy quan sát xem xe và hoa; 

xe đạp, xe máy; xích lô, hoa được chủ cửa hàng xếp 

như thế nào?  

- Cách sắp xếp trên được gọi là sắp xếp theo quy tắc 

gì? 

-> Khi các vật được sắp xếp theo thứ tự nhất định, và 

được sắp xếp lặp đi lặp lại theo thứ tự ban đầu được 

gọi là quy tắc sắp xếp.  

Phần 2: So sánh phát hiện ra quy tắc sắp xếp và sắp 

xếp theo quy tắc 

HĐ 1: Phát hiện quy tắc sắp xếp  
- Trong cuộc sống có nhiều quy tắc sắp xếp được ứng 

dụng? Cô chia lớp mình  thành 3 nhóm các con lấy 

tranh  và về nhóm của mình cùng quan sát!  

- Trong tranh vẽ một đường đua có các đội đua, các 

xe đua có mầu xanh, đỏ, vàng. Các đội đua rất đoàn 

kết các con nhận xét xem các đội đua đứng như thế 

nào?   

- Cô đến từng nhóm quan sát hỏi trẻ cách sắp xếp của 

các đội đua như thế nào?  

- Cô cho trẻ quan sát hình ảnh của các đội đua và và 

phát hiện quy tắc sắp xếp của bức tranh đó. 

=> Khi bức tranh được sắp xếp, mỗi bức tranh có 

một quy tắc sắp xếp khác nhau. Được lặp lại theo một 

cách nhất định được gọi là quy tắc sắp xếp,  nếu sai 

thì không được gọi là quy tắc sắp xếp. 

HĐ 2:  Sắp xếp theo quy tắc  

 * Cho tr  sắp xếp theo ý thích 

- Các con nhìn xem trong rổ của mình có những gì?  

- Bây giờ tùy theo ý thích các con hãy sắp xếp các 

phương tiện giao thông ở trong rổ theo quy tắc của 

mình? 

- Cô hỏi trẻ cách sắp xếp của con như thế nào?  

* Sắp xếp theo yêu cầu  

           Quy tắc sắp xếp 1-1-1 

- Vừa rồi cô thấy các bạn đã có những cách sắp xếp 

khác nhau và bây giờ các con hãy sắp xếp các phương 

tiện giao thông theo yêu cầu của cô.  

- Các con hãy sắp xếp cho cô theo quy tắc 1-1-1.  

- Cô cũng có cách sắp xếp của mình. Bây giờ các con 

xem chúng mình có cách sắp xếp theo quy tắc giống 

của cô không nhé!  

 

- Trẻ chú ý quan sát 

 

- Ô tô xe máy, xích lô 

- Trẻ quan sát trả lời cô  

( Xếp sen kẽ, xếp theo thứ tự) 

 

 

- Quy tắc 1 - 1 

 

- Chú ý nghe 

 

 

 

 

 

- Trẻ lắng nghe 

 

 

 

 

 

 

 

- Trẻ quan sát thảo luận 

 

- Trẻ nhận xét 

 

- Chú ý nghe 

 

 

 

 

 

 

- Ô tô, xe máy, xe đạp 

 

- Trẻ xếp theo ý thích 

  

 

- Trả lời cô ( 3 bạn) 

 

 

 

 

- Trẻ xếp theo yêu cầu của cô 
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+ Trên màn hình các con thấy có những gì?  

+ Các đối tượng được xếp như thế nào?  

+ Số lượng mỗi loại là mấy?  

+ Làm thế nào để có một quy tắc sắp xếp theo thứ tự 

như thế này? 

+ Có mấy đối tượng được sắp xếp lặp lại?  

 

+ Cách sắp xếp trên được gọi là gì?  

=> Cô chốt lại: Cô và các con vừa thực hiện cách sắp 

xếp  theo quy tắc: 1-1-1. 

 Cứ 1 ô tô đến 1 xe máy và 1 xe đạp và được lặp lại 1 

ô tô , 1 xe máy, 1 xe đạp cách sắp xếp này được gọi là 

cách sắp xếp theo quy tắc 1 – 1 – 1 của 3 nhóm đối 

tượng. 

- Bây giờ các con hãy tập làm những chú lái xe tý hon 

hãy cầm đồ dùng trên tay vừa đi vừa hát và chuyển vị 

trí ngồi của mình thành hàng ngang.  

             Quy tắc sắp xếp 1-2-1  
Ngoài quy tắc sắp xếp 1-1-1 cón có rất nhiều quy tắc 

sắp xếp khác.  

- Cô và các con sẽ cùng  sắp xếp theo một quy tắc mới 

đó là quy tắc 1-2-1. 

- Cô cho trẻ thực hiện cùng cô 

- Cô cho trẻ quan sát và nhận xét cách sắp xếp  

+ Trên màn hình các con thấy có những gì?  

+ Các đối tượng được xếp như thế nào?  

+ Có mấy đối tượng được sắp xếp lặp lại?  

+ Có mấy đối tượng được sắp xếp lặp lại? (có 3 đối 

tượng được sắp xếp lặp lại. Ô tô- xe máy- xe đạp) 

+ Số lượng mỗi loại là mấy?  

+ Cách sắp xếp này gọi là cách sắp xếp theo quy tắc 

gì? ( Theo quy tắc 1- 2- 1) 

=> Cô chốt lại: Cô và các con vừa thực hiện cách sắp 

xếp  theo quy tắc: 1-2-1. 

 Cứ 1 ô tô đến 2 xe máy và 1 xe đạp và được lặp lại 1 

ô tô , 2 xe máy, 1 xe đạp cách sắp xếp này được gọi là 

cách sắp xếp theo quy tắc 1 – 2 – 1 của 3 nhóm đối 

tượng. 

- Chúng mình vừa được thực hiện mấy cách sắp xếp? 

( 2 cách sắp xếp) 

=> Cô và các con vừa thực hiện 2 cách sắp xếp. 

Trong cuộc sống có rất nhiều quy tắc khác nhau, 

nhưng những quy tắc đó đều do con người đặt ra để 

ứng dụng vào thực tế cuộc sống hàng ngày: Từ sắp 

xếp trang trí nhà cửa, đồ dùng, đồ chơi đến trồng trọt 

sản xuất. Trong học tập, trong công việc hàng ngày. 

Nếu chúng ta biết vận dụng hợp lý thì công việc sẽ 

nhanh gọn hơn, đẹp hơn, đạt hiệu quả hơn. 

 

- Ô tô, xe máy, xe đạp 

- Xếp xen kẽ nhau 

- 1 ôt ô- 1 xe máy - 1 xe đạp 

- Sắp xếp lặp lại theo thứ tự này 

- Có 3 đối tượng được sắp xếp lặp 

lại  

- Sắp xếp theo quy tắc 1- 1- 1 

- Cả lớp chú ý nghe 

 

 

 

 

 

- Trẻ chuyển hàng ngang 

 

 

 

- Cả lớp chú ý nghe 

 

 

 

- Trẻ thực hiện cùng cô 

 

- 1ô tô 2 xe máy 1 xe đạp 

- Xếp sen kẽ nhau 

- Có 3 đối tượng được sắp xếp lặp 

lại. Ô tô- xe máy- xe đạp 

  

 

- 1 ô tô- 2 xe máy - 1 xe đạp 

- Theo quy tắc 1- 2- 1 

 

- Chú ý nghe 

 

 

 

 

 

- 2 cách sắp xếp 

 

- Trẻ chú ý nghe 
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=> Vậy quy tắc sắp xếp chính là sự lặp lại của cách 

sắp xếp theo một quy tắc nhất định được gọi là quy 

tắc sắp xếp, Nếu sai không được gọi là quy tắc săp 

xếp. 

- Mở rộng: Những quy tắc sắp xếp đó được ứng dụng 

vào thực tế để sắp xếp đồ dùng, để trang trí. Các con 

hãy quan sát tìm những đồ dùng đồ chơi trong lớp 

được sắp xếp theo quy tắc. 

* Hoạt  ộng 3 :Luyện tập : 

Trò chơi 1 “ Ai nhanh nhất” 

+ Cách chơi : Trên màn hình sẽ xuất hiện một quy tắc 

sắp xếp. Bên dưới sẽ có 3 hình mẫu. Nhiệm vụ của 

các con là quan sát thật kỹ quy tắc trên được sắp xếp 

theo hình mẫu nào? 

- Cho trẻ chơi 2 lần với các đối tượng khác nhau.  

Trò chơi 2: “ Con đường em đi ” 
- Luật chơi: Hết bài hát Từ một ngã tư đường phố  các 

con phải thực hiện xong nhiệm vụ của đội mình. 

- Cách chơi: Cô chia lớp làm 3 đội ứng với 3 con 

đường nhiệm vụ của các đội sẽ hội ý đưa ra quy tắc 

sắp xếp của đội mình, lần lượt từng bạn lên thực hiện 

nhiệm vụ của mình bằng cách bật qua vật cản lấy 1 

phương tiện giao thông ở trên bàn và gắn theo quy tắc 

sắp xếp của đội mình sau đó chạy về cuối hàng. 

- Cô tổ chức cho trẻ chơi 1 lần. 

- Cô nhận cùng trẻ kiểm tra kết quả, NX trẻ chơi.  

- Giáo dục trẻ qua bài học biết được quy tắc sắp xếp 

và ứng dụng các quy tắc sắp xếp đó vào cuộc sống 

hàng ngày như sắp xếp đồ dùng đồ chơi, trang trí nhà 

cửa…Nếu chúng ta biết vận dụng hợp lý thì công việc 

sẽ nhanh gọn hơn, đẹp hơn, đạt hiệu quả hơn. 

*Kết thúc: Cho cả lớp hát bài Xe hơi tầu lửa và 

hướng trẻ ra chơi. 

 

 

 

 

 

 

- Trẻ tìm đồ dùng đồ chơi quanh 

lớp được sắp xếp theo quy tắc 

 

 

 

- Chú ý nghe 

 

 

 

- Trẻ chơi trò chơi 

 

- Chú ý nghe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Trẻ chơi trò chơi 

 

- Trẻ chú ý nghe 

 

 

 

 

 

- Trẻ hát và ra chơi. 
 

GIÁO ÁN THI GV GIỎI CẤP TỈNH (QUI TẮC) 

TRƢỜNG MN TÂN TRÀO 

DẠY TRẺ SẮP XẾP THEO QUI TẮC 

 

Tên bài: Phát hiện quy tắc và sắp xếp theo quy tắc 

Chủ điểm: Quê hương đất nước 

Đối tượng: 3 - 4 tuổi 

Thời gian 

Ngày dạy 
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Người dạy 

1. Mục  ích yêu cầu 

- Kiến thức: Trẻ nhận ra quy tắc sắp xếp đơn giản theo mẫu và sao chép lại, phát triển 

tư duy so sánh cho trẻ 

- Kĩ năng: Rèn kĩ năng xếp xen kẽ theo quy tắc (1-1; 1-2) kĩ năng phân biệt cao- thấp; 

phân biệt màu sắc cho trẻ; kĩ năng kết hợp giữa màu sắc và đặc điểm của các đối 

tượng. 

- Thái độ: Giáo dục trẻ  ý thức phối hợp với bạn trong hoạt động nhóm, bồi dưỡng tình 

yêu Quê hương- Đất nước Việt Nam, giáo dục trẻ kính yêu Bác Hồ 

2. Chuẩn  ị: 

* Đồ dùng của cô:  

 - Mô hình nhà sàn Bác 

 - 6 cây dừa (3 cây cao, 3 cây thấp) 

 - 6 hàng rào bằng xốp (3 hàng rào vàng, 3 hàng rào xanh) 

 - Bảng từ: 3 cái, máy tính, ti vi 

 - Lô tô cây, hoa 

* Đồ dùng của trẻ 

 Mỗi trẻ một rổ đựng lá màu cắt bằng xốp (lá xanh: 6 lá, lá vàng: 3 lá), dây xâu. 

3. C ch tiến hành 

Hoạt động của cô Hoạt động của trẻ 

* Hoạt  ộng1: Trò chuyện theo chủ đề 

Cho trẻ đọc thơ: 

   Tháp Mười đẹp nhất bông sen 

   Việt Nam đẹp nhất có tên Bác Hồ 

- Chúng mình vừa đọc bài ca dao nói về ai? 

- Bạn nào được về thủ đô Hà Nội vào thăm lăng Bác Hồ 

rồi? 

- mặc dù Bác đã đã đi xa nhưng hình ảnh của Bác luôn 

còn mãi trong lòng mỗi chúng ta đấy các con ạ. Để tỏ 

lòng kính yêu với Bác Hồ chúng mình phải làm gì 

- Cho trẻ quan sát một số hình ảnh của Bác với các cháu 

thiếu niên nhi đồng khi Bác còn sống trên màn hình ti vi 

- Bây giờ chúng mình cùng nhau xếp hàng và đi tham 

quan mô hình nhà sàn của Bác nhé. 

 

* Hoạt  ộng 2: học tập 

Phần 1: Ôn xắp xếp theo quy tắc 1- 1 

- Cô cho trẻ xếp thành 3 đội xen kẽ cứ 1 bạn nam rồi đến 
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1 bạn nữ 

- Cô hỏi từng tổ xem đứng đội hình theo quy tắc sắp xếp 

ntn 

- Cô và trẻ cùng kiểm tra xem đúng chưa 

- Cô cho trẻ đến thăm lăng Bác vừa đi vừa hát “Đêm qua 

em mơ gặp Bác Hồ và hỏi: 

+ Chúng mình có biết đây là mô hình nhà sàn của ai 

không? 

+ Chúng mình đã được đi thăm nhà sàn của Bác ở thủ đô 

Hà Nội bao giờ chưa? 

+ Gần khu Bác ở có những gì? 

+ Đến thăm nhà Bác chúng mình sẽ làm gì để kính tặng 

Bác? 

Vậy chúng mình cùng thống nhất 3 đội sẽ trồng hoa, 

trồng cây và xếp hàng rào cho vườn rau của Bác, chúng 

mình có đồng ý không nào? 

- Cô cho đội hoa sen trồng hoa theo quy tác 1-1 cứ một 

cây hoa đỏ lại đến một cây hoa màu vàng 

- Cô cho đội hoa cúc: xếp hàng rào tương tự ( xanh- đỏ) 

- Đội hoa hồng: Trồng cây dừa theo quy tắc cú 1 cây cao, 

1 cây thấp. 

- 3 Đội chuẩn bị bắt đầu 

- Trẻ xếp xong cho trẻ về chỗ ngồi và cùng cô nhận xét 

(Cô hỏi từng tổ xem xếp theo yêu cầu của cô chưa và xếp 

theo quy tắc gì? 

Phần 2: Dạy trẻ xắp xếp theo quy tắc lặp lại 1 -2 

- Cho trẻ sâu lá: Vậy sắp đến SN Bác chúng mình cùng 

nhau sâu những chiếc lá màu bằng xốp, nhưng lần này 

yêu cầu của cô khó hơn một chút là chúng mình hãy sâu 

theo quy tắc lặp lại 1-2 nghĩa là xâu 1 lá màu vàng đến 2 

lá màu xanh, chúng mình đã nhớ chưa nào? 

- Cho trẻ lấy rổ phía sau ra trước mặt và ngồi xâu (cô đi 

bao quát trẻ cả lớp). trong khi trẻ ngồi sâu cô mở nhạc 

nhở bài “ Em mơ gặp Bác Hồ” để tạo tình cảm niềm phấn 

khởi cho trẻ 

- Khi trẻ sâu xong, cô cho trẻ cùng giơ lên và kiểm tra, cô 

động viên khuyến khích trẻ và sâu đúng theo yêu cầu của 

 

Theo quy tắc 1-1 

 

 

Trẻ vừa đi vừa hát 

 

Trẻ trả lời 

 

 

 

Cây hoa, vườn rau... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Trẻ kiểm tra 

- xếp theo quy tắc 1 -1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trẻ thực hiện dưới sự định 

hướng của cô 
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cô, động viên những trẻ sâu gần đúng để trẻ cố gắng hơn 

trong giờ sau. 

Phần 3: Luyện tập sắp xếp quy tắc đã học 

Khi Bác Hồ còn sống, Bác cúng đã từng sống và làm việc 

tại Tuyên Quang. Vậy để quê hương Tuyên Quang của 

chúng ta thêm tươi xanh thì chúng mình phải là gì? 

  Bây giờ cô có một trò chơi rất khó xem lớp chúng mình 

các bạn có giỏi không nhé. Trò chơi mang tên “Thi xem 

đội nào nhanh” 

- Cách chơi: Cô chia lớp thành 3 đội: Hoa hồng, cúc, sen. 

Trên đây cô có 3 bảng có dán lô tô cây xanh và hoa theo 

quy tắc sắp xếp 1:1 và 1:2 yêu cầu các đội cùng suy nghĩ 

và dán lô tô còn thiếu vào các ô cho chúng quy tắc sắp 

xếp nhé 

- Luật chơi; Đội nào dán nhanh, đúng đội đó thắng cuộc 

- Cô và trẻ cùng kiểm tra kết quả của các đội 

* Hoạt động 3: kết thúc cho trẻ hát múa về Bác 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trẻ thực hiện dưới sự định 

hướng của cô 
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GIÁO ÁN KÍCH THƢỚC 

                 LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC 

Chủ đề: Ngày Quốc tế phụ nữ 83 

Tên bài: Đo dung tích của hai đối tượng bằng một đơn vị đo.               

                          Lứa tuổi: Mẫu giáo nhỡ 4 - 5 tuổi 

                          Thời gian dạy: 20- 25 phút 

                          Người dạy:  

                          Ngày dạy: 3 /3/ 2017 

I. Mục  ích yêu cầu:  

- Kiến thức: Trẻ biết đo dung tích của 2 đối tượng bằng một đơn vị đo và so sánh diễn 

đạt kết quả đo.Trẻ biết đo dung tích của 2 đối tượng bằng cách đong nước đổ vào các 

chai có kích thước khác nhau và diễn đạt được kết quả đo được 

- Kỹ năng: Rèn cho trẻ kỹ năng quan sát; kỹ năng đo, đếm, so sánh. Rèn sự khéo léo 

của đôi bàn tay. Rèn kỹ năng ngôn ngữ khi biểu diễn kết quả đo 

- Giáo dục: Rèn cho trẻ tính cẩn thận, khéo léo, nhanh nhẹn. Trẻ hứng thú với giờ 

học.   

 II. Chuẩn  ị:  

+ Cho cô: 1 chai to, 2 chai nhỏ , 1 cốc to, 1 cốc nhỏ, 1phễu to, 1 phễu nhỏ,1 chậu 

nước, 1 khay  

+ Cho trẻ:  Mỗi trẻ 2 chai, 1 cốc, 1 chậu nước, 1 phễu, 1 khay, 1 bảng gài, 7 bông hoa 

nhỏ, thẻ số từ 1- 5 

 III. C ch tiến hành 

                       Hoạt  ộng của cô Hoạt  ộng của tr  

 * Hoạt  ộng 1. Trò chuyện về chủ đề: "Ngày hội của bà, của mẹ 

và cô giáo" 

* Cô và trẻ cùng hát múa bài” Bông hoa mừng cô” 

- Các con vừa hát bài gì? 

Các con ạ bài hát "Bông hoa mừng cô" thể hiện tình cảm chân 

thành, đơn sơ, hồn nhiên của các em nhỏ dành tặng cho cô giáo 

của mình nhân ngày Quốc tế phụ nữ 8-3. Em bé chọn bông hoa 

xinh tươi,đẹp nhất, xinh nhất để mang đến  tặng cô giáo với tấm 

lòng yêu mến, kính trọng đấy.Vậy để tỏ lòng biết ơn đối với các 

bà, các mẹ, các cô nhân ngày 8-3 các con sẽ làm gì? 

Các con ạ những việc làm đó tuy rất nhỏ bé nhưng đã thể hiện 

 

 

-Trẻ hát múa cùng cô 

- Bài hát bông hoa 

mừng cô 

 

 

 

- Trẻ chú ý nghe 
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được tình cảm của mình đối với các bà, các mẹ, các cô đấy 

*Hoạt  ộng 2. Dạy tr   o dung tích của hai  ối tƣợng  ằng 

một  ơn vị  o.  

+  Phần 1: Ôn thao tác đo của một đối tượng bằng một đơn vị 

đo 

- Bây giờ cô chia các con thành 3 nhóm.Ở mỗi nhóm cô đã để các 

đồ dùng.Các con hãy về nhóm của mình nào 

- Các con cho cô biết ở nhóm của mình có những đồ dùng gì ?"  

- Với đồ dùng này các con sẽ làm gì ? 

Để biết được chai nhựa này đựng được bao nhiêu  nước các con 

sẽ phải đo lượng nước của chai này bằng một đơn vị đo 

- Đơn vị đo là gì đây các con ? 

- Đối tượng đo là gì đây các con ? 

- Các con ạ lượng nước trong chai gọi là dung tích đấy 

- Chúng ta sẽ dùng cốc để đo lượng nước của chai nhựa này xem 

chai nhựa đựng được bao nhiêu cốc nước.  

- Vạch đỏ ở cổ chai là quy định điều gì ? 

- Vạch đỏ ở miệng cốc là quy định điều gì ? 

- Bây giờ các con thao tác đo lượng nước của chai nhựa này nhé  

 Nếu trẻ không làm được cô làm mẫu: 

Trước tiên các con cầm phễu đặt vào miệng chai.  Một tay các 

con giữ phễu, một tay cầm cốc. Múc nước cho đầy miệng cốc 

nước đến vòng tròn màu đỏ. Từ từ đổ nước từ cốc vào chai qua 

phễu đổ thật khéo và không làm trào nước ra ngoài, ( lưu ý không 

áp sát phễu vào miệng của chai, để nước chảy được dễ dàng hơn 

) sau khi đổ hết cốc nước các con lấy một bông hoa xếp lên bảng 

để chỉ tương ứng mỗi 1 cốc nước là 1 bông hoa, cứ như vậy các 

con tiếp tục múc nước cho đầy miệng cốc, nước đến vạch màu  

đỏ. Từ từ đổ nước từ cốc vào chai qua phễu, vừa đong nước vừa 

nhìn xuống chai xem nước đã đầy chưa. Tiếp tục múc nước đổ 

vào chai và chọn bông hoa gắn lên bảng. Khi nào các con thấy 

nước lên đến vạch màu đỏ của chai có nghĩa nước đã đầy chai và 

các con không múc nước nữa. 

- Các con sẽ đếm số bông hoa ở trên bảng và chọn số tương ứng 

và đặt vào 

- Cả lớp đếm hộ cô xem có bao nhiêu bông hoa đây? 

- 4 bông hoa tương ứng với số mấy ? 

- 2,3 trẻ trả lời 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Trẻ chia 3 nhóm 

 

 

- 1,2 trẻ trả lời 

- Cá nhân trẻ trả lời 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 1,2 trẻ khá trả lời 

 

 

 

 

 

 

 

-Trẻ quan sát và thực 

hiện cùng cô 
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- 4 bông hoa tương ứng với mấy cốc nước ? 

- Vậy dung tích của chai nhựa bằng mấy lần cốc nước ? 

- Sau đó cô cho trẻ về chỗ của mình 

+  Phần 2: Đo dung tích của 2 đối tượng bằng 1 đơn vị đo. 

Hoạt động 1: Cho trẻ nhận biết các đối tượng để đo 

- Cho trẻ nhận xét số lượng chai, kích thước, lượng nước 

Các con vừa được đo dung tích của một đối tượng bằng một đơn 

vị đo. Giờ cô có 2 chai nhựa có vạch màu đỏ và chai nhựa có 

vạch màu xanh bạn nào cho cô biết chai nào đựng được ít nước 

hơn, chai nào đựng được nhiều nước hơn?.... 

Để biết chính xác lượng nước mỗi chai cô mời cả lớp mình cùng 

đến với hoạt động “Đo dung tích của 2 đối tượng bằng một đơn 

vị đo 

Hoạt động 2: Dạy trẻ đo 

Để đo được lượng nước của mỗi chai cô dùng một cái cốc làm 

đơn vị đo.Đầu tiên cô đo lượng nước của  chai có vạch màu xanh 

.Để đo được lượng nước của  chai trước tiên cô mở nắp chai,lấy 

phễu để trên miệng của chai.Tay trái của cô cầm ở miệng chai và 

giữ phễu.Tay phải của cô cầm cốc múc nước ở bát( lưu ý cốc 

nước phải đến vạch đỏ).Sau khi đã múc nước các con đặt cốc 

nước ở giữa miệng phễu và đổ từ từ xuống tránh làm tràn ra 

ngoài.Sau khi đổ hết cốc nước các con lấy một bông hoa  xếp vào 

chai màu xanh, cứ như vậy các con múc đầy chai nước đến vạch 

màu xanh 

Sau đó cô cho trẻ đếm số bông hoa và đặt số tương ứng, 4 bông 

hoa tương ứng với số mấy? 

- Vậy dung tích của chai nhựa bằng mấy lần cốc nước ? 

(Dung tích của chai có vạch màu xanh bằng 4 lần cốc nước) 

Cô cho cả lớp, cá nhân trẻ nói kết quả đo 2, 3 lần 

Và cũng cách đo tương tự cô và các con cùng đo lượng nước của 

chai  có vạch màu đỏ  

Hoạt động 3: Cho trẻ thực hiện 

Chúng ta vừa hoàn thành xong phần đo dung tích của 2 chai 

nước.Vậy bạn nào có nhận xét về dung tích của 2 chai nước này 

- Vì sao dung tích của 2 chai này khác nhau? 

Số lần đo dung tích của mỗi chai khác nhau bởi vì kích thước của 

2 chai này không bằng nhau đấy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Cả lớp đếm và đặt số 

tương ứng 

-2,3 trẻ trả lời 

 

 

 

 

 

 

- Cá nhân trẻ trả lời 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trẻ thực hiện cùng cô 

 

 

 

 

- Cả lớp đếm và đặt số 
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Hoạt động 4: Dạy trẻ kĩ năng so sánh 

Vậy bạn nào giỏi hãy so sánh cho cô dung tích của chai có vạch 

màu đỏ và chai có vạch màu xanh? 

Cùng một cốc nước cô sử dụng làm đơn vị đo thì cô đã đo được 

dung tích của chai có vạch màu xanh bằng 5 lần cốc nước và chai 

có vạch màu đỏ bằng 4 lần cốc nước  

Như vậy  

Chai có vạch màu xanh có dung tích ít hơn 

Chai có vạch màu đỏ có dung tích nhiều hơn 

Chai nào có kích thước nhỏ, thấp thì dung tích của chai đó ít.Chai 

nào có kích thước to, cao thì dung tích của chai đó nhiều 

+ Phần 3: Luyện tập củng cố:  

+ Trò chơi “ Ai khéo léo ”  

+ Cô phổ biến cách chơi: Cô sẽ mời 2 đội chơi, mỗi đội chia 2 

nhóm. Mỗi đội có nhiệm vụ  chạy theo hướng vật chuẩn dùng cốc 

múc nước  đổ vào những chiếc chai này. Đội 1 đổ nước vào hai 

chai ở bên trái, đội 2 đổ nước vào hai chai bên phải. Khi các con 

múc được một cốc nước đổ vào chai thì tùy theo từng nhóm 

,nhóm nào chai có vạch màu xanh thì gắn những chậu hoa vào 

chai màu xanh, nhóm nào chai có vạch màu đỏ thì gắn những 

bông hoa vào chai màu đỏ và cứ như thế khi nước đến vạch 

chuẩn các con đếm xem nhóm mình xếp được mấy bông hoa và 

đặt số tương ứng.Khi hết giờ đội nào đo khéo, có kết quả nhanh 

và chính xác thì chiến thắng  

* Kết thúc cho trẻ về góc chơi: Cô chia trẻ thành 3 nhóm: 1 nhóm 

về góc thực hành cuộc sống để pha nước cam, 1 nhóm về góc tạo 

hình  vẽ hoa tặng cô, 1 nhóm về góc âm nhạc: hát múa các bài hát 

về ngày 8-3 

tương ứng 

- Cá nhân trẻ trả lời 

 

 

 

- Trẻ cả lớp,cá nhân 

diễn đạt kết quả đo 

- Trẻ thực hiện đo 

 

 

- 1, 2 trẻ nhận xét 

- Vì kích thước hai 

chai khác nhau 

 

 

 

2,3 trẻ so sánh 

- Trẻ lắng nghe 

 

 

 

 

 

 

- Cả lớp chú ý nghe cô 

phổ biến cách chơi 

 

 

 

GIÁO ÁN TOÁN 

Chủ đề (chủ điểm): Giao thông 

Tên đề tài (Loại tiết): Ví dụ: Tên bài: So sánh chiều dài của 3 đối tượng 

Đối tượng: Mẫu giáo nhỡ 

Thời gian: 

Ngày dạy: 
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Người dạy: 

1. Mục  ích yêu câu 

 

- Kiến thức: 

+  Nhận biết so sánh chiều dài 3 đối tượng, biết sắp xếp 3 đối tượng theo trình tự kích 

thước tăng dần hoặc giảm dần 

 + Nhận biêt mối quan hệ hơn nhất và kém nhất về kích thước của nhóm đối 

tượng, sử dụng đúng từ để diễn đạt mối quan hệ đó: Dài nhất, ngắn hơn, ngắn nhất 

- Kĩ năng; 

  Kĩ năng so sánh chiều dài, xếp chồng, xếp cạnh và kĩ năng xếp các đối tượng 

theo yêu cầu của cô 

- Thái độ: Giáo dục trẻ tích cực hoạt động và tham gia giao thông đúng luật 

2. Chuẩn  ị 

 * Chuẩn bị của cô 

- Môi trường hoạt động 

 - Xa bàn ngã tư đường phố 

 - Mỗi trẻ có một rỏ đựng 3 chiếc ô tô, lô tô 

* Chuẩn bị của trẻ: giống của cô nhưng nhỏ hơn về kích thước 

3. Tiến hành 

Hoạt  ộng của cô Hoạt  ộng của tr  

*. Trò chuyện theo chủ  ề 

- Cho trẻ hát “Em đi qua ngã tư đường phố” 

- Trò chuyện 

- Giáo dục trẻ đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông 

 

Trẻ tham gia cùng cô 

* Học tập 

Phần 1: Ôn kĩ năng so sánh chiều dài 2 đối tượng 

- So sánh chiều dài 2 đoạn đường 

- So sánh 2 chiếc xe đạp bằng cách đặt xếp cạnh nhau 

Phần 2: Dạy trẻ kĩ năng so sánh chiều dài 3 đối tượng 

Hoạt động 1: Hình thành mối quan hệ hơn nhất 

Hôm nay chúng mình sẽ làm những chú cảnh sát giao 

thông với nhiệm vụ điều khiển và hướng dẫn các xe đi 

đúng làn đường của mình nhé. 

Mỗi chú cảnh sát có mấy chiếc xe: 3 chiếc (1 ô tô con, 1 

ô tô tải, 1 ô tô khách) 

* So sánh xe khách và xe tải (Dài nhất - Ngắn hơn) 

 Cho trẻ nhận xét về chiều dài của 2 xe 

 

 

 

 

 

 

Trẻ thực hiện dưới sự định 

hướng của giáo viên 
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+ Xe ô tô khách và xe tải xe nào dài hơn? vì sao 

+ Xe nào ngắn hơn? vì sao 

* So sánh xe khách và xe con (Dài nhất – ngắn nhất) 

- Tiếp tục cho trẻ đặt chiếc ô tô con cạnh xe tải theo 

chiều dài xe sao cho 2 đầu xe bằng nhau khách và xe 

con 

- Cho trẻ nhận xét về chiều dài của xe  

- Cô chính xác kết quả và đưa ra kết luận: Đối tượng 

hơn nhất là hơn tất cả các đối tượng còn lại 

Hoạt động 2: Hình thành mối quan hệ kém nhất 

 Vậy ô tô con có chiều dài như thế nào so với xe tải và 

xe khách? 

Xe ô tô con ngắn hơn xe tải và xe khách. Do đó ô tô con 

là xe ngắn nhất. 

Hoạt động 3: Hình thành mối quan hệ giữa 3 đối tượng 

- Tương tự cô cho trẻ so sánh đối tượng trung gian (xe 

tải) với xe dài nhất và xe ngắn nhất. 

    - Cô chính xác kết quả, nêu MQH theo thứ tự tăng 

dần hoặc giảm dần 

 Cho trẻ xếp theo chiều tăng dần, giảm dần 

- Xếp theo chiều giảm dần 

    Bây giờ các chú giao thông lớp mình sẽ điều khiển 

đưa ô tô về đúng đường nhé: 

   + Trên cùng là biển báo đường giành cho xe gì? ( xe 

khách) là xe có chiều dài ntn? 

   + Tiếp theo là biển báo đường giành cho xe gì đây? ô 

tô tải? xe có chiều dài ntn so với ô tô khách 

   + Dưới cùng là làn đường giành cho xe gì đây? xe 

con? có chiều dài ntn so với 2 xe. 

- Xếp theo chiều tăng dần 

Cô đổi làn đường và cho trẻ xếp ô tô từ trên xuống dưới 

theo trình tự tăng dần (tượng tư như trên) 

Phần 3: Luyện tập 

Trò chơi: Thi xem ai nhanh 

Mỗi trẻ có 3 lô tô xe con, tải, khách 

Hai bảng gắn làn đường hoạt động có biển báo chỉ dẫn 

xe đi được 
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Chia trẻ thành 2 đội: cảnh sát giao thông đường bộ và 

cảnh sát cơ động. Nhiệm vụ của 2 đội là khi có hiệu 

lệnh, lần lượt từng trẻ lên gắn xe vào đúng làn đường 

quy định. 

Hết 2 lần bài hát “Em đi qua ngã tư đường phố”. Đội 

nào xếp được nhiều xe, đúng làn đường là đội đó thắng 

* Kết thúc tiết học: cô động viên trẻ và hướng trẻ 

chuyển sang hoạt động khác. 

 

Chú ý: Soạn các bài về chiều dài, chiều rộng, chiều cao, độ lớn các bước tiến hành 

như trên. 

*** 

GIÁO ÁN TOÁN 

Chủ đề (chủ điểm):  Nghề nghiệp 

Tên đề tài (Loại tiết): Ví dụ: Dạy trẻ so sánh chiều dài 2 đối tượng 

Đối tượng: Mẫu giáo nhỡ 

Thời gian: 25 – 30 phút 

Ngày dạy: 

Người dạy: 

1. Mục  ích yêu cầu 

- Kiến thức: 

+ Ôn nhận biết sự khác biệt rõ nét về chiều dài của 2 đối tượng  

 + Dạy trẻ biết sử dụng kĩ năng so sánh chiều dài để nhận ra sự giống nhau và 

khác nhau về chiêu dài của 2 đối tượng 

 + Biết diễn đạt mối quan hệ kích thước của các đối tượng: Dài hơn, ngắn hơn 

- Kĩ năng: 

 + Kĩ năng so sánh, kĩ năng xếp chồng, xếp cạnh 

 + Kĩ năng thao tác với đồ vật, sự kết hợp các giác quan tay và mắt 

- Thái độ:  

 + Bảo vệ đồ dùng, đồ chơi 

 + Có thái độ hoạt động hợp tác cùng nhau 

2. Chuẩn  ị  

 - Đồ dùng của cô 

 - Đồ dùng của trẻ 
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 - Môi trường hoạt động: thiết kế như xưởng dệt may với những dụng cụ: những 

cuộn chỉ, thước gỗ, thước dây, mảnh vải có chiều dài khác nhau rõ nét 

 - Mỗi trẻ có 1 rổ đựng đồ: 2 mảnh vài màu xanh và vàng dài bằng nhau, 1 mành 

vải đỏ dài hơn 2 mảnh còn lại 

 - Hai sạp đựng vải: 1 sạp màu đỏ dài hơn, 1 sạp màu lam ngắn hơn 

 - Một số bộ quần áo của búp bê, 2 quần vải của 2 bạn có chiều cao khác nhau ở 

trong lớp. 

3. C ch tiến hành 

Hoạt  ộng của cô Hoạt  ộng của tr  

* Trò chuyện gây hứng thú theo chủ  ề 

- Cho trẻ hát “Cháu yêu cô chú công nhân”. Sáng tác Hoàng 

Văn yến 

- Trò chuyện bài hát nói về cộng việc gì? Ngoài nghề công 

nhân ra bạn nào còn biết nghề gì nữa kể cho cô và các bạn 

cùng nghe? Lớn lên chúng mình ước mơ làm nghề gì? Vì sao? 

- Giáo dục trẻ 

 

Phần 1: Ôn nhận  iết sự kh c  iệt về chiều dài của 2  ối 

tƣợng 

- Cô và trẻ cùng đến thăm xưởng dệt may của cô chú công 

nhân. Trẻ vừa đi vừa đọc bài đồng dao: Zíc zắc, zíc zắc 

      Zíc zắc, zíc zắc Chân mẹ đạp vàng 

     Khung cửa mắc vô Mặt vải mịn màng 

     Xâu go từng sợi Zíc zắc, zíc zắc 

     Chân mẹ đạp vội 

- Chúng mình nhìn thấy ở xưởng dệt may có những gì? 

- Cô gợi ý để trẻ phân biệt rồi so sánh: Cuộn chỉ xanh - dài 

hơn cuộn chỉ đỏ. Thước gỗ đỏ ngắn hơn thước gỗ vàng; Mảnh 

vài hoa – dài hơn mảnh vải trắng... 

Phần 2: Sử dung k  năng so s nh chiều dài  ể so s nh và 

nhận  iết sự giống nhau và kh c nhau về chiều dài của 2 

 ối tƣợng. 

Hoạt động 1: Dạy trẻ kỹ năng so sánh và hình thành MQH 

bằng nhau 

    Hôm nay đến thăm xưởng dệt may, cô chú công nhân muốn 

nhờ chúng mình giúp các cô chú ấy phân loại vải dài, ngắn và 

xếp vào giá. Mỗi bạn có một rổ có rất nhiều vải có kích thước 

khác nhau. chúng mình đoán xem mảnh vải nào dài hơn nào? 

 

 

 

 

 

Trẻ thực hiện dưới sự 

định hướng của cô 
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Để biết chính xác chúng mình cùng cô so sánh nhé 

+ Trước tiên chúng mình hãy chọn cho cô mảnh vài màu xanh 

đặt ra trước mặt nào? Sau đó chọn mảnh vải vàng đặt cạnh 

mảnh vải xanh, chiều dài 2 mảnh vải sát cạnh nhau, so cho đầu 

bên trái 2 mảnh vải trùng nhau. 

 + Cho trẻ nhận xét kết quả HĐ: …. 

 + GV sử dung hệ thống câu hỏi: 

+ Hai mảnh vải có chiều dài ntn với nhau 

+ Vì sao con biết 2 mành vải có chiều dài bằng nhau? (vì khi 2 

mành vải cạnh nhau, cả 2 đầu bên trái và bên phải trùng nhau, 

không mảnh nào có phần thừa ra và không mảnh nào bị thiếu 

hụt) 

+ Cô chính xác hóa KQ, kiểm tra KQ bằng kỹ năng so sánh, 

chỉ trên đối tượng cho trẻ thấy sự bằng nhau: Khi đối tượng có 

KT bằng nhau nếu cả 2 đối tượng không có phần thừa ra 

Hoạt động 2: Dạy trẻ kỹ năng so sánh và hình thành MQH 

không bằng nhau 

- Cô cho trẻ lấy 2 đối tượng theo yêu cầu của cô 

+ Bây giờ chúng mình cất mảnh vải xanh vào rổ và lấy cho cô 

mành vải đỏ ra và đặt sát cạnh mảnh vải vàng theo chiều dài, 

so cho đầu bên trái hai mảnh bằng nhau. 

+ Các con có nhận xét gì về 2 mảnh vải: trẻ nêu kết quả và 

giải thích kết quả 

+ Yêu cầu trẻ chỉ ra chỗ dư ra so với mành vài kia? Vì sao 

- Cô chính xác KQ của trẻ 

Phần 3: Luyện tập 

Trò chơi “Thi xếp vải” 

- Cô chia lớp thành 2 đội: đội thợ may và đội thợ dệt 

- Khi có hiệu lệnh bắt đầu lần lượt từng trẻ lên xếp 

- Sau 3 lần đọc bài thơ đội nào xếp vào sạp đúng và gọn là đội 

chiến thắng 

   Vải đỏ dài hơn xếp vào sạp đỏ 

  Vải xanh vải vàng xếp cùng một sạp 

  Bạn ơi cùng xếp vải đỏ vải vàng 

  Xếp sao cho đều cô khen bé khéo 

* Ứng dụng: chúng mình làm việc giúp cô chú công nhân rất 

ngoan và vui vẻ. Trước khi về lớp, các cô chú công nhân có 
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tặng cho lớp mình những bộ quần áo rất đẹp để mặc cho các 

bạn búp bê ở lớp. Và món quà đặc biệt là những chiếc quần 

vải tặng cho 2 bạn ngoan nhất lớp mình hôm nay do các chú 

công nhân bình chọn. cô mời 2 bạn được nhận quà lên đứng 

cạnh nhau. cho trẻ so sánh bạn cao hơn, bạn thấp hơn. Cho trẻ 

so sánh 2 chiếc quần dài hơn, ngắn hơn. Tặng quần dài hơn 

cho bạn cao hơn và tặng quần ngắn hơn cho bạn thấp hơn 

* Kết thúc tiết học 
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