12 bài toán từ thực tế cho K-5
Một cách quan trọng để các gia đình hỗ trợ việc học ở nhà là kết hợp các bài toán từ
thực tế cho trẻ em ở lớp K-5. Dưới đây là 12 tình huống tại nhà để cung cấp cho học
sinh của bạn một số thực hành toán cụ thể ở lớp.
Mẫu giáo
1. Đặt câu hỏi yêu cầu con bạn đếm đến 20 điều. Ví dụ: hỏi, “bạn có bao nhiêu cuốn sách về chó?”
2. Đặt câu hỏi yêu cầu con bạn so sánh số lượng lên đến 20. “Ai có nhiều nho hơn trên đĩa, bạn hoặc anh trai của
bạn?”

Lớp 1
3. Nếu bạn mở một thùng mới gồm một tá trứng, và bạn sử dụng bốn quả trứng để làm bánh, hãy đóng thùng lại
và hỏi con bạn còn lại bao nhiêu trứng trong thùng.
4. Chơi “Tôi đang nghĩ đến việc một số” trò chơi. Ví dụ, “Tôi đang nghĩ đến việc một số mà làm cho 14 khi them
vào 6. Số của tôi là gì?”

Lớp 2
5. Khi đo chiều cao của con bạn, hãy hỏi bé đã tăng bao nhiêu inch kể từ lần đầu tiên bạn đo. Bao nhiêu inch kể
từ lần cuối cùng bạn đo?
6. Khi lập danh sách tạp hóa, hãy tra cứu giá trực tuyến. Rỗng ra jar thay đổi và yêu cầu con quý vị để đếm ra
những đồng xu quyền mua mỗi mục.

Lớp 3
7. Lưu ý những dịp hàng ngày khi bạn thấy mình sử dụng phép nhân như khi bạn cần xác định có bao nhiêu ngày
trong một số tuần nhất định. Yêu cầu con bạn giúp tính toán, hiển thị các nhóm bằng nhau để chứng minh suy nghĩ
của mình.
8. Cho trẻ tham gia khi bạn nhận thấy bản thân sử dụng phép chia để làm việc ngược trở lại, trong phép nhân. Ví dụ,
dựa trên số lượng cà rốt có sẵn trong túi, con bạn và anh chị em của cô ấy sẽ nhận được bao nhiêu trong bữa ăn nhẹ?
Yêu cầu con bạn giúp bạn chia sẻ bằng nhau để chứng minh suy nghĩ của chúng.

Lớp 4
9. Yêu cầu con bạn so sánh các con số bằng cách sử dụng các cụm từ như nhiều lần. Ví dụ: Voi Nếu em bé nặng 21
pounds và anh trai của bé nặng gấp bốn lần, thì em trai bé nặng bao nhiêu?
10. Yêu cầu con bạn giúp bạn so sánh số thập phân hoặc số phân số. Ví dụ: nếu một công thức gọi một phần ba cốc bơ,
nhưng một công thức khác yêu cầu ba phần tư cốc bơ, công thức nào sử dụng nhiều bơ hơn?

Lớp 5
11. Khi lập danh sách tạp hóa, hãy tra cứu giá trực tuyến. Hỏi học sinh của bạn giúp tìm ra tổng số nếu bạn muốn mua
một vài mặt hàng. Ví dụ, nếu bạn cần mua sữa, và một gallon có giá 2,59 đô la, bạn sẽ mất bao nhiêu để mua ba
gallon sữa?
12. Yêu cầu con bạn giúp bạn thêm số lượng nhỏ. Ví dụ: nếu một công thức gọi một phần ba cốc bơ và lần thứ hai gọi
ba phần tư cốc bơ, bạn cần có bao nhiêu bơ trong tay để làm cả hai công thức?
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