
 
 

 

 
 

 

LỚP 1 

Số học và Đếm số:  
• Chỉ ra và sắp theo thứ tự các số nguyên cho tới 50 

• Hiểu rằng tổng số không thay đổi khi các món đồ được di chuyển qua lại 

• Trả tiền cho tới 20¢ 

• Nhóm các số lại cho tới 20  

• Kết hợp các món đồ vật trong một bộ  với các món đồ vật trong một bộ khác 

• Đếm nhảy 1, đếm nhảy 2, nhảy 5, và nhảy 10  

• Cộng và trừ các con số cho tới 20 

 

Đo lường:  
• Đo lường bằng cách dùng các đồ vật hàng ngày 

• Nói được thời gian cho đến nửa giờ gần nhất  

• Phát triển một khái niệm về diện tích  

• So sánh  đồ vật bằng cách dùng chiều dài, chiều rộng, chiều cao, và cân nặng  

• So sánh  đồ vật bằng cách dùng các món đồ sử dụng hàng ngày  

• Nhìn cỡ của một đơn vị đo lường và con số các đơn vị cần có để đo chiều dài của một  đồ vật 

 

Hình học và Hình học Không gian:  
• Lựa ra và nhóm các hình dạng hai chiều và các hình ba chiều theo đặc điểm  

• Nhận ra sự đối xứng 

• Liên hệ các hình dạng  với các hình dạng khác, với các thiết kế, và các hình dáng  

• Miêu tả vị trí bằng cách dùng ngôn ngữ chỉ vị trí 

 

Khuôn mẫu và Đại số:  
• Tạo ra và mở rộng các khuôn mẫu lặp đi lặp lại có liên quan đến một điểm đặc trưng 

• Hiểu khái niệm của sự bằng nhau bằng cách chỉ dùng những vật liệu cụ thể 

 

Quản lý Dữ liệu và Xác suất:  
• Lựa các đồ vật ra thành các nhóm đồ vật khác nhau bằng cách dùng một điểm đặc trưng  

• Lấy và lựa ra một bộ dữ liệu  

• Đọc và trình bày dữ liệu  bằng cách dùng các biểu đồ và biểu đồ hình cụ thể  

• Miêu tả khả năng để một sự kiện sẽ xảy ra 

 
 

 
 
 

 

 


