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Bộ sách Vietmath – Cùng con giỏi tư duy toán học dùng cho lứa 
tuổi từ 3 đến 7 tuổi gồm 5 tập bao quát các chủ đề cơ bản của 

toán học dành cho lứa tuổi mầm non và đầu tiểu học: 
Tập 2: Hình thành các kỹ năng so sánh nhiều hơn, ít hơn, so 

sánh nhóm nhiều nhất, ít nhất
- Giúp trẻ biết so sánh hai hay nhiều nhóm. Tìm được số lượng 

nhiều hơn và ít hơn mà không cần phải dùng phép tính cộng, trừ.
- Qua chủ đề này, trẻ hiểu được mối tương quan của các sự vật và 

hiện tượng qua đó các em thấy được quy luật của Toán học. Giúp các 
em biết cộng các số tự nhiên trong giới hạn phạm vi 10.

- Giúp trẻ biết ứng dụng phép tính cộng vào trong thực tế, biết tư duy, 
phân tích số, biết tính nhẩm và giải thích cách làm sau khi tìm ra kết quả.

- Giúp cải thiện khả năng tập trung, phát triển trí não ở trẻ.
Bộ sách hình thành trong quá trình nghiên cứu giảng dạy và tìm tài 

liệu cho lứa tuổi mầm non và đầu tiểu học. Hiện tại có rất nhiều bộ sách 
cho lứa tuổi này, tuy nhiên tác giả vẫn mong muốn có một bộ sách đầy 
đủ, hệ thống với nội dung có độ khó tăng dần, mang tính thực hành cao, 
nhiều hình ảnh với phương pháp phù hợp với tâm lý, lứa tuổi mầm non 
và đầu tiểu học, giúp cho việc tiếp  cận toán học của trẻ trở nên dễ dàng 
hơn, giúp các em thấy thích thú với toán học.

Bộ sách gồm nhiều chủ đề được được phân bố đều trong 5 tập: Hình 
học, tư duy số, toán quy luật, toán có lời văn, tư duy thời gian, cộng trừ 
số học, so sánh, vị trí, phân số, đo lường, hình dạng, kích thước... Điểm 
đặc biệt của bộ sách là từ một chủ đề chính sẽ được triển khai ra nhiều 
nội dung giúp trẻ không những hiểu kĩ, hiểu sâu vấn đề mà con được 
thực hành các kỹ năng tư duy giúp trẻ thực sự nắm được bản chất của 
nội dung học, phát triển tư duy.

Với một chủ đề trẻ được củng cố bằng nhiều bài học theo một trình 
tự lôgic, theo các cấp độ tăng dần, trẻ được trang bị các kỹ năng khác 
nhau, không những giúp bài học trở nên thú vị, hấp dẫn mà còn giúp trẻ 
thực sự hiểu sâu, nhớ lâu bài học, là nền tảng hình thành kỹ năng tư duy 
toán học.
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Câu 1: Nhận biết nhiều hơn, ít hơn.

Nhiều hơn Ít hơn

CHƯƠNG 1. SO SÁNH

BÀI 1 NHẬN BIẾT NHIỀU HƠN, ÍT HƠN

SO SÁNH NHIỀU HƠN, ÍT HƠN
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Câu 2: Nhận biết nhiều hơn, ít hơn.

Câu 3: Nhận biết nhiều hơn, ít hơn.

Nhiều hơn Ít hơn

Câu 4: Nhận biết nhiều hơn, ít hơn.

Nhiều hơn

Nhiều hơn

Ít hơn

Ít hơn
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Nhiều hơn Ít hơn

Câu 5: Dán các hình quả dứa và quả dâu tây vào các khung dưới 
đây cho phù hợp.

Câu 6: Dán các hình tam giác xanh và cam vào các khung dưới 
đây cho phù hợp.

Nhiều hơn Ít hơn
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BÀI 2 KHOANH VÀO HÌNH CÓ SỐ LƯỢNG NHIỀU HƠN
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BÀI 3 KHOANH VÀO HÌNH CÓ SỐ LƯỢNG ÍT HƠN
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BÀI 4 NHIỀU HƠN, ÍT HƠN

1. 2.

Câu 1: Chấm màu nào có số lượng nhiều hơn?

1. 2.

Câu 2: Hình vuông màu nào có số lượng nhiều hơn?
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1. 2.

Câu 3: Chấm màu nào có số lượng ít hơn?

1. 2.

Câu 4: Hình vuông màu nào có số lượng ít hơn?
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1.

1.

2.

2.

Câu 5: Hình tam giác màu nào có số lượng ít hơn?

Câu 6: Hình tam giác màu nào có số lượng nhiều hơn?
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BÀI 5 SO SÁNH NHIỀU NHẤT, ÍT NHẤT

Câu 1: Chấm nào có số lượng nhiều nhất?

1. 2. 3.

Câu 2: Chấm nào có số lượng ít nhất?

1. 2. 3.
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Câu 3: Quả nào có số lượng ít nhất?

1. 2. 3.

Câu 4: Quả nào có số lượng nhiều nhất?

1. 2. 3.




