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   Bé yêu, mau giúp bạn Thỏ điền số vào ô nào!

Gấu Trúc đang làm gì vậy? Bé tô màu xám 
  cho các bộ phận từ 1 đến 6 của bạn ấy nhé!

Bé quan sát kĩ hành động của bạn nhỏ 
 để sắp đúng thứ tự cho các tranh.

Trong tranh có tất cả bao nhiêu 
hình ảnh bé nhỉ? Hãy chọn đáp án đúng.

 Hãy khoanh tròn nhóm con vật
với số lượng tương ứng ở mỗi hàng.
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Sắp sinh nhật Gấu Con rồi. 
Bé đếm số nến trên bánh để biết 

tuổi Gấu Con rồi khoanh tròn số đúng nhé!

Bé tìm hiểu quy luật và hoàn thiện dãy số sau nào!

Vật nào nặng hơn thì bé tô màu nhé!

Các bạn tìm ba lô cho tớ đi, 
trên đó có vẽ hai hình tròn đấy!

Có tất cả bao nhiêu bông hoa bé nhỉ?
       Măm măm, kem ngon quá! Bé cắm
         thìa vào cây kem ốc quế có nhiều 

       kem hơn để mời bạn ăn nhé!

Bé đếm kĩ và điền số lượng 
chim lớn, chim nhỏ vào ô.
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Mỗi nhóm có bao nhiêu ô tô, bao nhiêu 
chiếc mũ và bao nhiêu đồng hồ nhỉ? 

Đố bé biết bạn nhỏ nào 
sẽ đứng ở tấm biển nào?

Bé biết không? Cứ chăm chỉ luyện tập là bé sẽ vẽ đẹp hơn đấy. 
Hãy vẽ và tô màu theo tranh mẫu.

Trong mỗi nhóm, bé hãy đếm và điền tổng số đồ vật 
vào ô thứ nhất. Sau đó, bé chia số đồ vật thành hai phần

bằng nhau (chia cho 2) và điền kết quả vào ô thứ hai. 
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Hãy hoàn thiện bảng số.

Bé hãy nối các số giống với số in trên áo của mỗi bạn nhỏ.

          Số 4 xuất hiện bao nhiêu lần trong bảng?

Mỗi hình sau có bao nhiêu kính, bao nhiêu tất? 
Bé hãy khoanh tròn đáp án đúng.

Bé sắp xếp thứ tự đúng cho   
các miếng ghép để biết tranh vẽ gì nhé!
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