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Trượt 1 
Để bắt đầu bản trình bày, bấm vào biểu tượng bản trình bày được chỉ định bởi số 1 
Để lặp lại chỉ đường, nhấp vào biểu tượng loa được chỉ định bởi số 2 
 
Trượt 2 
Không có tiếng nói cho slide này. 
 
Trượt 3 
Xin chào và chào mừng đến Ngày số 4 của chương trình Khởi động. Hôm nay chúng tôi sẽ làm việc để 
đếm các đối tượng trong khi sử dụng 5 khung hình để giúp chúng tôi. 
 
Trượt 4 
Hoạt động này chỉ nên mất khoảng 15 phút để thực hành đếm và khớp số lượng đối tượng một cách 
hiệu quả. 
 
Trượt 5 
Một số tài liệu bạn cần có thể là bảng đánh dấu, công cụ xóa bảng đánh dấu, các đối tượng nhỏ và quan 
trọng nhất là khung 5. Một ví dụ về khung 5 có thể được tìm thấy trên slide ngay bây giờ. Tất cả những 
đồ vật này có thể được tìm thấy trong baggie Bài học Thứ Năm của bạn được gửi về nhà cho chương 
trình Jump Start. Nếu bạn không có hoặc không thể tìm thấy tất cả các tài liệu này, vui lòng vẽ 5 khung 
hình trên một tờ giấy và tìm bất kỳ vật nhỏ nào bạn có thể tìm thấy xung quanh nhà. 
 
Trượt 6 
Đối với hoạt động này, bạn có thể chỉ ra cách sử dụng khung 5. Bắt đầu bằng cách nói, Đây là một khung 
5. Nó có 5 hộp trên đó. Hãy để chúng đếm chúng cùng nhau. Bây giờ hãy nói, Được rồi, bây giờ tôi sẽ mô 
hình cho bạn cách đếm 3 đối tượng theo vị trí 1 đối tượng trong mỗi hộp. Lấy ba đối tượng của bạn và 
đặt chúng vào một hộp và đếm chúng thật to 1 Lọ 2, 3 và viết số vào ô nằm ở góc trên cùng bên trái. Lặp 
lại quy trình này cho các số từ 1 đến 5 và để học sinh của bạn tính toán với bạn. Mỗi lần bạn đếm các đối 
tượng, hãy viết số vào ô nằm ở góc trên cùng bên trái. 
 
Trượt 7 
Dưới đây là một số gợi ý ví dụ bạn có thể nói với con của bạn. Người đầu tiên đọc, ở đó Đặt một lượng 
nhỏ đồ vật trước mặt học sinh và nói, "bạn có thể cho tôi biết có bao nhiêu hình khối không? Lời nhắc 
thứ hai đọc, tôi muốn bạn đặt các hình khối bằng cách sử dụng khung 5 khung. Dấu nhắc thứ ba đọc, 
cung cấp cho học sinh một lượng đối tượng ngẫu nhiên và yêu cầu chúng tìm ra có bao nhiêu đối tượng. 
 
Trượt 8 
Hãy nhớ rằng không sao nếu con bạn không biết tính toán kỹ năng ngay bây giờ. Điều quan trọng là có 
một tư duy kiên nhẫn với trẻ em mới bắt đầu trên hành trình học tập của chúng. Nếu bạn cảm thấy con 
bạn đang trở nên thất vọng, hãy nghỉ ngơi một chút và quay lại bài học sau. Bạn và con bạn nên thực 
hành đếm các đồ vật bằng cách sử dụng khung 5 khung cho đến khi bạn cảm thấy chúng đã thành thạo 
nó. Và như mọi khi, tiếp tục công việc tuyệt vời! 
 
 
 
Trượt 9 
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Bạn có thể thực hành đếm các đối tượng thường xuyên ở bất cứ đâu trên thế giới. Bạn có thể sử dụng 
các trò chơi học tập trên công nghệ hoặc ứng dụng, đếm các đối tượng tại cửa hàng tạp hóa hoặc bất cứ 
điều gì xuất hiện trong tâm trí. Có một phần còn lại tuyệt vời trong ngày của bạn. 
  
 


