
Tài LiŒu - KhÓi MÅu Giáo/Bùi ThÎ Xuân/TrÜ©ng Nhi ñÒng

• sÓ 0 - 10
L©I chÌ dÅn: Nh»ng tÃm thÈ có sÓ và cách Ç‰m

ñiŠu quan tr†ng nhÃt trong cu¶c Ç©i h†c tÆp cûa ÇÙa trÈ là ÇÜ®c b¡t ÇÀu tØ trong gia Çình. TrÈ em 
h†c b¢ng cách ng¡m nhìn, l¡ng nghe và Ç¥c biŒt là th¿c hành. TrÈ em h†c ÇÜ®c tÓt nhÃt khi các em 
thích thú vŠ nh»ng ÇiŠu Çó và ÇÜ®c làm v§i nh»ng ngÜ©i quan tâm và giúp các em. Các em là m¶t 
ÇÙa trÈ hoàn häo và së phát tri‹n theo khä næng cûa chúng.

I. Møc løc
Trong tÆp tài liŒu này giáo viên (phø huynh) së tìm thÃy nhÜ sau:

  1 cuÓn sách có t¿a ÇŠ ’1 2 3 con cá nhÕ’ 

• 1 cuÓn sách có t¿a ÇŠ ‘Cùng nhau h†c Ç‰m b¢ng ti‰ng viŒt’

• 2 tÃm bäng có nam châm.

• 11 tÃm thÈ có sÓ b¢ng nam châm.

• 56 vÕ sò, viên sÕi Ç‹ Ç‰m.

• 3 b¶ thÈ h†at Ç¶ng cø th‹ v§i nh»ng con sÓ và các vÕ sò.

ñ‹ các tÃm thÈ (Ç‰m) có sÓ l§n b¢ng nam châm Ç¥t cho phù h®p v§i  hình trong

tranh sau Çây:

1 trái bong bóng, 2 cây cà rem, 3 con heo, 4 xe ch»a lºa, 5 cái hoa, 6 trái banh, 7

con gÃu, 8 trái táo, 9 con vÎt, 10 con bÜÖm bÜ§m.

• 2 b¶ thÈ có sÓ tØ  0 - 10

II. Giáo Viên (Phø Huynh) có th‹ làm gì - V§i 5 cách

ChuÄn bÎ - Làm riêng m¶t th©i khoá bi‹u cho các em Ç‹ cùng nhau ngÒi xuÓng làm

viŒc cø th‹.

• Gây s¿ hào hÙng - ChÌ cho các em thÃy chúng ta rÃt hÙng thú trong viŒc làm này,

ñây là ÇiŠu mà chúng vui h†c và së áp døng h»u ích trong Ç©i sÓng hàng ngày.

• PhÃn khªi-Khuy‰n khích các em làm tÓt nhÃt b¢ng cách Çáp låi và nª m¶t nø

cÜ©i.

• Các em së h†c ÇÜ®c nh»ng gì tØ tÆp tài liŒu này.

• Vui lòng ÇiŠn vào t© Çánh giá.

Ghi chú: N‰u giáo viên và các em cäm thÃy thÃt v†ng hay không Çû kiên nhÅn Ç‹ làm viŒc này. 

Xin t¿ nhiên ngÜng låi và có th‹ ti‰p tøc vào nh»ng gi© khác. N‰u có th‹ ÇÜ®c xin giáo viên (phø 

huynh) cho các em lÆp låi viêc này. 

Gi» gìn b¶ thi‰t bÎ: Xin vui lòng gi» thÆt cÄn thÆn b¶ thi‰t bÎ này. ñ‹ tÃt cä các vÆt døng vào trong

bÎch. N‰u bÃt cÙ m¶t mi‰ng nào bÎ mÃt hay bi gÅy xin vui lòng báo cho cô Xuân Bùi
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SÓ 0 - 10  

Sinh hoåt thÙ 1 - ThÈ có các con sÓ 

• Mª túi nh¿a l§n và gi§i thiŒu tØng tÃm thÈ cho các em

b¡t ÇÀu tØ 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 và yêu cÀu các em

Ç‰m nh»ng tÃm thÈ này, chÌ tay lên m‡i tÃm thÈ và

Ç‰m cùng m¶t lúc.

• Mª h¶p Ç¿ng có tên VÕ sò / Hòn SÕi ra Ç‰m và yêu

cÀu các em Ç¥t nh»ng vÆt Ç‹ Ç‰m lên trên tÃm thÈ l§n

có sÓ rÒi b¡t ÇÀu tØ:

• ThÈ 0 (ñ‹ sÓ 0 trên tÃm thÈ)

• ThÈ 1 (ñ‹ sÓ 1 ª trên bong bóng)

• ThÈ 2 (ñ‹ sÓ 2 ª trên tÃm thÈ có cà rem)

• ThÈ 3 (ñ‹ sÓ 3 ª trên tÃm thÈ có con heo)

• ThÈ 4 (ñ‹ sÓ 4 ª trên xe ch»a lºa) và ti‰p tøc cho

Ç‰n khi các em làm xong tÃt cä các thÈ có sÓ tØ 0

Ç‰n sÓ 10.

• Yêu cÀu các em b¡t ÇÀu làm ngÜ®c låi tØ sÓ 10 Ç‰n sÓ

0. ñem VÕ sò / Hòn SÕi ra Ç‰m và các em së Ç¥t

nh»ng vÆt Ç‹ Ç‰m lên trên tÃm thÈ l§n có sÓ rÒi b¡t

ÇÀu làm låi  nhÜ hình thÙc ª trên.

• Sau khi làm xong tÃt cä các thÈ rÒi, hãy bÕ các sÓ trª

låi trong h¶p Ç¿ng.



Tài LiŒu - KhÓi MÅu Giáo/Bùi ThÎ Xuân/TrÜ©ng Nhi ñÒng

  SÓ 0 - 10 

Sinh hoåt thÙ 2 - SÓ b¢ng nam châm và hình änh 

• Mª túi nh¿a l§n có tên ‘Nh»ng tÃm bäng b¢ng nam châm, các

sÓ và các hình änh ’

• B¡t chÜ§c tØ nh»ng tÃm thÈ có sÓ l§n, yêu cÀu các em tìm sÓ

0 (không) trong túi Ç¿ng sÓ b¢ng nam châm. ñ¥t tranh änh

không có nam châm k‰ bên sÓ 0 (không)

• Tìm sÓ 1 (m¶t) và g¡n lên bäng sau Çó g¡n 1 cái bong bóng

k‰ bên sÓ 1 (B¡t chÜ§c trong thÈ l§n)

• Tìm sÓ 2 (hai) và g¡n lên bäng sau Çó g¡n 2 cây cà rem k‰

bên sÓ 2 ((B¡t chÜ§c trong thÈ l§n)

• Tìm sÓ 3 (ba) và g¡n lên bäng sau Çó g¡n 3 con heo k‰ bên

sÓ 3 (B¡t chÜ§c trong thÈ l§n)

• Tìm sÓ 4 (bÓn) và g¡n lên bäng sau Çó g¡n 4 chi‰c xe ch»a

lºa k‰ bên sÓ 4 (B¡t chÜ§c trong thÈ l§n)

• Tìm sÓ 5 (næm) và g¡n lên bäng sau Çó g¡n 5 cái hoa k‰ bên

sÓ 5 (B¡t chÜ§c trong thÈ l§n)
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Sinh hoåt thÙ  2 - SÓ b¢ng nam châm và hình änh 

Sº døng m¶t cái bäng có nam châm khác tìm sÓ 6 - 10 Ç¥t 
cho Çúng các hình có con sÓ cho phù h®p v§i sÓ k‰ bên (B¡t 

chÜ§c trong thÈ l§n). 

• Khi các em Çã tìm h‰t tÃt cä các hình cûa các sÓ 0 - 10, b¡t

ÇÀu làm låi tØ ÇÀu và yêu cÀu các em Ç†c sÓ và Ç‰m các hình.

Tin ch¡n r¢ng các em së chÌ Çúng các hình khi các em Ç‰m.

• ñ¥t các câu hÕi sau Çây cho các em trä l©i và cho các em lÆp

låi và h†c  cách hÕi v§i các tØ: Có bao nhiêu 

• Có bao nhiêu cái hoa?

• Có bao nhiêu con vÎt?

• Có bao nhiêu cái bong bóng?

• Có bao nhiêu xe ch»a lºa?

• Có bao nhiêu cây cà rem?

• Có bao nhiêu trái táo?

• Có bao nhiêu trái táo?
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• Cho các em lÆp låi tØ: Có bao nhiêu?,

• Bi‰t h†c cách hÕi v§i các tØ:  Có bao nhiêu?

• Trò chÖi: Nhóm hai em

Dùng thêm m¶t sÓ tranh vŠ các trái cây khác cho các em Ç¥t

câu hÕi và trä l©i theo tranh cûa các trái cây.(hard copy)

Giáo viên giäi thích: dÃu chÃm hÕi dùng Ç‹ làm gì?

TÆp cho các em ÇÒ låi dÃu chÃm hÕi? 

? ? ? ? ? ? ? ? ? 
? ? ? ? ? ? ? ? ? 

Các em t¿ vi‰t låi dÃu hÕi:

---------------------------------------------------

---------------------------------------------------

---------------------------------------------------

---------------------------------------------------

---------------------------------------------------

--------------------------------------------------- 
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• SÓ 0 - 10

Sinh hoåt thÙ 3: Tìm vÕ sò và cách vi‰t các con sÓ 

• Yêu cÀu các em Ç†c con sÓ và tìm vÕ sò hay viên sÕi cho phù h®p v§i các hình.

• Yêu cÀu các em Ç‹ con sÓ cûa các vÕ sò k‰ bên con sÓ trên t© giÃy, vØa làm vØa Ç‰m.

• Yêu cÀu các em dùng nhón tay ÇÒ låi tØng con sÓ và vi‰t låi các con sÓ này theo mÛi tên Çã hÜ§ng dÅn.
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Sinh hoåt thÙ 3: Tìm vÕ sò và cách vi‰t các con sÓ 
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Sinh hoåt thÙ 3: Tìm vÕ sò và cách vi‰t các con sÓ 
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 SÓ 0 - 10 

Sinh hoåt thÙ 4:  Trò chÖi nh§ lâu 

• Mª bao nh¿a có vi‰t ª ngoài ‘Trò chÖi nh§ lâu’

• Dùng b¶ thÈ, úp tÃt cä các thÈ xuÓng bàn và yêu cÀu

các em lÆt ngÜ®c hai thÈ ngºa lên. N‰u các thÈ giÓng

nhau thì các em gi» nh»ng thÈ Çó và ÇÜ®c Çi ti‰p tøc.

N‰u các thÈ không giÓng nhau thì úp thÈ xuÓng låi và

nh§ hình cûa nh»ng thÈ Çó.  Bây gi©, thì t§i phiên giáo

viên (phø huynh) lÆt hai thÈ ngºa lên. N‰u các thÈ

giÓng nhau thì gi» nh»ng thÈ Çó và ÇÜ®c Çi ti‰p tøc.

N‰u các thÈ không giÓng nhau thì úp thÈ xuÓng låi và

nh§ hình cûa nh»ng thÈ Çó.  Ti‰p tøc trò chÖi cho Ç‰n

khi nào tÃt cä thÈ ÇŠu có c¥p.

• Trò chÖi có th‹ chÖi tØ 2 Ç‰n nhiŠu ngÜ©i.)

• Khi các em Çã chÖi xong trò chÖi nh§ lâu v§i các thÈ

có sÓ 0 - 5, hãy Ç‹ các em thº chÖi v§i các thÈ có sÓ

6 - 10.

Giáo viên (phø huynh) cÛng có th‹ chÖi v§i tÃt cä các

thÈ cûa sÓ 0 - 10 n‰u thÃy thích thú.
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          SÓ 0 - 10  
 

Các em së h†c ÇÜ®c gì tØ tÆp tài liŒu này 

 
 Khi giáo viên và các em sº døng tÆp tài liŒu này, các em së b¡t ÇÀu: 

 

• Thích thú Ç†c sách. 

• ñÜ®c gi§i thiŒu tØng con sÓ trên m‡i tÃm thÈ. 
• Vi‰t ÇÜ®c sÓ 0 - 10 theo Çúng cách chÌ dÅn. 
 

• ñ‹ ÇÜ®c nh»ng vÆt thÆt (vÕ sò, viên sÕi) lên trên nh»ng tÃm 

thÈ có hình, hÀu giúp phát tri‹n cách Ç‰m tØng sÓ m¶t. 

 

• Dùng tÃm bäng có nam châm, cùng m¶t lúc Ç¥t hình vào, 

b¡t chÜ§c làm låi các sÓ theo thÙ t¿ tØng hàng và Ç‰m m‡i 

khi làm nhÜ vÆy. 
 

• H†c ÇÜ®c sÓ 0 -10 b¢ng cách chÖi trò chÖi vŠ trí nh§.  
 

• Theo dõi s¿ hÜ§ng dÅn ÇÖn giän Ç‹ sº døng các sÓ, các 

hình änh và nh»ng vÆt có thÆt. 

 

• Phân biŒt s¿ khác nhau gi»a nh»ng vÆt tÜÖng t¿ và tìm ra 

nh»ng cái giÓng nhau. 
 

• Phát tri‹n kÏ næng vŠ  tay b¢ng cách ch†n ra nh»ng vÕ sò 

nhÕ và xinh x¡n. 
 

• Trª nên quen thu¶c v§i nh»ng vÕ sò khác. 
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T© Çánh giá ‘con sÓ’ dành cho giáo viên  

 

 

PhÀn a: Chi ti‰t cá nhân 
 

Tên giáo viên:  ______________________________________  
 

Tên cûa em:  ________________________________________ Tu°i:  ________________ 
 

Tên trÜ©ng h†c:  _________________________________ Sï sÓ trong l§p h†c:  ___________ 
 

Ngôn ng» nói tåi nhà:  ___________________ 

 
 

PhÀn B: VŠ cách h†c tÆp: 
 

1) ª trong l§p h†c ai là ngÜ©i giúp các em sº døng tÆp sách này?  Xin vui lòng Çánh dÃu   
 

□ Cô  □ ThÀy     □ Bån (bao nhiêu tu°i?) _________________ 

□ Hay nh»ng em cûa cÃp l§p khác Ç‰n trao Ç°i và giúp Ç« các h†c sinh trong l§p này? 

 Tên: _____________ Tu°i: ___________ L§p: _________________ 
 

2) Giáo viên Çã sº døng tÆp sách này m¶t tuÀn mÃy lÀn? 

□ Không       □ M¶t          □ Hai  □ Ba  

□ NhiŠu hÖn ba lÀn 

      3) Con trai / con gái trong l§p Çã thích gì vŠ tÆp sách này?  ______________________________ 
 
_________________________________________________________________________ 

 

4) Giáo viên nghï các em Çã h†c ÇÜ®c nh»ng gì tØ tÆp sách này?  __________________________ 
 
_________________________________________________________________________ 
 

5) Nh»ng gì chúng ta cÀn sº Ç°i hay làm tÓt hÖn cho tÆp sách này? 
 

_________________________________________________________________________ 
 

6) Giáo viên có nh»ng câu chuyŒn hay sách chuyŒn tÜÖng t¿ nhÜ vÆy b¢ng ti‰ng viŒt không? N‰u có 
xin vui lòng k‹ cho chúng tôi thêm vŠ nh»ng câu chuyŒn Çó... 
 
_________________________________________________________________________ 

 

Cám Ön th©i gian quí báu cûa các giáo viên và các em h†c sinh. 
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T© Çánh giá ‘Con sÓ’  dành cho phø huynh  

  

PhÀn a: Chi ti‰t cá nhân 
 

Tên Cha mË / ngÜ©i chæm sóc:  ____________________________________________________ 
 

Tên cûa các em:  ________________________________________ Tu°i:  ________________ 
 

Mã sÓ h¶p thÜ:  _________________________________ SÓ trÈ trong gia Çình:  ______________ 
 

Ngôn ng» nói tåi nhà:  ___________________ 
 

PhÀn B: VŠ các tÆp sách 
 

1) ª trong gia Çình ai là ngÜ©i giúp các em sº døng tÆp sách này?  Xin vui lòng Çánh dÃu   
 

□ Má  □ Ba           □ Anh (bao nhiêu tu°i?) ___ □ ChÎ (bao nhiêu tu°i?) ___ 

□ Hay nh»ng ngÜ©i khác trong gia Çình: Cô / Chú / Anh em h† vân vân ____________________ 

 

2) Qúi vÎ Çã sº døng tÆp sách này m¶t tuÀn mÃy lÀn? 

□ Không       □ M¶t          □ Hai  □ Ba  

□ NhiŠu hÖn ba lÀn 
 

N‰u qúi vÎ không sº døng tÆp sách này, Xin vui lòng cho bi‰t tåi sao?  ______________________ 
 
_________________________________________________________________________ 

 
 

3) Con trai / con gái cûa qúi vÎ Çã thích gì vŠ tÆp sách này?  ______________________________ 
 
_________________________________________________________________________ 

 

4) Qúi vÎ nghï con cûa qúi vÎ h†c ÇÜ®c nh»ng gì tØ tÆp sách này?  __________________________ 
 
_________________________________________________________________________ 
 

5) Nh»ng gì chúng ta cÀn sº Ç°i hay làm tÓt hÖn cho tÆp sách này? 
 

_________________________________________________________________________ 
 

6) Qúi vÎ có nh»ng câu chuyŒn hay sách chuyŒn tÜÖng t¿ nhÜ vÆy b¢ng ti‰ng viŒt không? N‰u có xin 
vui lòng k‹ cho chúng tôi thêm vŠ nh»ng câu chuyŒn Çó  
_________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________ 

Cám Ön th©i gian quí báu cûa quí phø huynh và các em h†c sinh. 
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