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Max và Suzy đang chơi ở nhà. Đột nhiên có một bức thư 
từ trong hộp rơi xuống mặt thảm. Thư được gửi tới cho 
cả hai bạn. Bên trong bức thư viết:

”3, 2, 1...”
Cơ hội tuyệt vời để vui chơi – 

một chuyến dã ngoại kỳ thú cùng 
trò chơi Toán học đang chờ đón các em!
Hãy đến công viên để tìm ra manh mối 

đầu tiên ngay trước cổng. 
Chúc các em vui vẻ và hẹn gặp lại 

các em sớm nhé!”

Cô Thêm Một Chút
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Xem xong thư, Max và Suzy hào hứng 
lao nhanh ra cửa.
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Hai bạn tìm thấy manh mối đầu tiên được gắn ở ngay 
cổng công viên:

Hãy chọn con đường băng qua hồ. 
Chỉ đi bảy bước, tránh phạm lỗi!””

Max và Suzy nhìn thấy hai con đường được kê bằng đá 
để băng sang bên kia hồ.

“Tớ biết rồi, biết rồi!”, Max reo lên.

“Tớ cũng thế!”, Suzy vui sướng hùa theo.
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Theo bạn, Max và Suzy cần đi qua 
con đường nào nhỉ?
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“Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy!”, hai bạn vừa đếm 
vừa nhảy qua những tảng đá to phẳng, khúc khích cười vui.
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“Có một manh mối nữa kìa!”, Max chỉ lên 
thân cây và đọc to:

”Hãy nhìn lên ngọn cây cao và tìm kiếm
 Một chiếc diều hình vuông, lớn biết bao!”



8

“Đó là chiếc diều ở giữa!”, Suzy 
nhanh nhảu.

“Ừm, đúng rồi! Chiếc đầu tiên 
hình tam giác và chiếc cuối cùng 
hình tròn!”, Max đồng tình. 
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Cô cuộn dây diều lại cho các bạn dự đoán. 
Manh mối tiếp theo được gắn ở đuôi diều.

Hai bạn bước đến chỗ người đang kéo 
chiếc diều hình vuông. Đến gần, cả hai 
mới nhận ra đó chính là cô giáo dạy Toán 
của mình – cô Thêm Một Chút.


