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Abstract: Currently educational toys are not rich, not really developing children's cognitive and
thinking competencies; technical standards are not clear and strict as a basis for production, importexport and management of schools with a basis for quality control and use. Therefore, it is very
important to build a toy catalog system to classify toys according to each area of the child's
development, with technical standards, so that people can be assured of toys for children. The article
presents a number of bases to build a system of toys for cognitive development of preschool children.
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1. Mở đầu
Vui chơi là hoạt động không thể thiếu được của trẻ ở
mọi lứa tuổi, đặc biệt là trẻ mầm non. Vui chơi là một trong
những nhu cầu đầu tiên của trẻ. Thông qua vui chơi, trẻ
được phát triển toàn diện về mọi mặt: Thể chất, nhận thức,
ngôn ngữ, tình cảm và kĩ năng thích ứng xã hội.
Đồ chơi dành cho trẻ thường được xem như chỉ đơn
thuần là món đồ giải trí, giúp trẻ vui chơi. Thực tế, đồ
chơi có giá trị với trẻ còn hơn thế nữa, bởi đứa trẻ học hỏi
mọi thứ trong những năm đầu đời qua hoạt động vui chơi
và đồ chơi chính là công cụ học tập hữu ích nhất đối với
chúng. Đồ chơi thông minh, kích thích trẻ phát triển tư
duy hay nhằm mục đích bổ sung kiến thức cho trẻ thường
được gọi là đồ chơi giáo dục. Đặc điểm của những đồ
chơi này được xây dựng đã có tính mục đích và ngay
trong cách chơi đã hàm chứa bài học nào đó về vận động,
tư duy hay ghi nhớ… Độ khó của đồ chơi phát triển theo
từng độ tuổi là khác nhau. Các đồ chơi này luôn phải đảm
bảo yêu cầu về tính giáo dục, sự an toàn tuyệt đối và tính
thẩm mĩ cho trẻ.
Bài viết trình bày một số căn cứ xây dựng hệ thống
đồ chơi phục vụ hoạt động nhận thức cho trẻ mầm non.
2. Nội dung nghiên cứu
2.1. Căn cứ vào đặc điểm phát triển nhận thức của trẻ
mầm non
Hãy nhớ lại thời ấu thơ và những năm tháng đầu đời
của con bạn. Đó là khoảng thời gian trẻ tìm hiểu thế giới
xung quanh bằng các giác quan như cách sờ, nhìn, lắng
nghe, ngửi hay nếm… và mỗi lần dùng tay để chạm vào
đồ vật con đã học được một điều gì đó. Giờ thì khi đã là
một đứa trẻ 2 tuổi, quá trình tìm hiểu đó trở nên sâu sắc
và chín chắn hơn. Sự nắm bắt về ngôn ngữ của trẻ ngày
càng phát triển, đồng thời trẻ bắt đầu hình thành những
liên tưởng về sự vật, hành động và khái niệm. Trẻ cũng

đã có thể nghĩ đến việc giải quyết một số vấn đề đơn giản
dựa trên vốn kinh nghiệm, hiểu biết và kĩ năng cá nhân.
Đây là hình thức học theo phương pháp “thử và sai” được
hình thành ngay trong đầu trẻ thay vì trực tiếp tiếp xúc
với đồ vật. Khi trí nhớ và khả năng tư duy của trẻ phát
triển, trẻ bắt đầu hiểu được các khái niệm đơn giản về
không gian, thời gian như: “Con ăn cơm xong, mẹ cho
con đi sang nhà chị Thủy chơi nhé”.
Trẻ làm quen với các hình dạng. Bắt đầu từ 1,5 đến 2
tuổi, trẻ đã có thể nhận ra được một số hình dạng cơ bản
(hình tròn, hình vuông, hình tam giác). Cùng với sự phát
triển theo thời gian, số lượng các hình cơ bản mà trẻ nhận
ra ngày càng tăng (hình tròn, hình vuông, hình tam giác,
hình chữ nhật, hình bầu dục, hình nón, hình elip, hình
ngôi sao, hình trái tim, hình ngũ giác, lục giác, bát giác,
hình chữ thập, hình trăng khuyết…). Đồng thời, sau 3
tuổi, trẻ nhận ra được các hình khối (hình chóp/hình kim
tự tháp, hình nón, hình lập phương, hình trụ, hình cầu,
hình hộp chữ nhật).
Trẻ cũng bắt đầu hiểu mối liên quan giữa các sự vật.
Trẻ 2 tuổi bắt đầu học làm quen với khái niệm ghép như
ghép các vật giống nhau thành đôi (ghép đôi dép/giầy;
ghép đôi găng tay; bỏ hình đúng lỗ…), dần đến ghép các
vật giống nhau nhưng có kích thước khác nhau (chơi lồng
hộp, xếp tháp…). Đến lứa tuổi mẫu giáo, trẻ bắt đầu hiểu
được mối liên quan giữa các hình, nếu xếp các hình nhỏ
với nhau có thể tạo ra được hình lớn hơn (xem hình 1).
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Đến 5 tuổi, trẻ có thể ghép theo logic của sự vật hiện
tượng như: vung - nồi; kéo - vải; Bút - giấy; bát - thìa; áo
- quần… đồng thời, trẻ có thể nhận biết tốt về thời gian.
Trẻ làm quen với màu sắc. Khi bước sang 1,5 tuổi,
trẻ đã nhận biết và phân biệt một số màu sắc cơ bản (màu
xanh, màu đỏ và màu vàng). Dần dần khả năng nhận ra
và phân biệt các màu khác nhau với số lượng nhiều hơn.
Đến 3 tuổi, trẻ đã có thể phân biệt được 9-11 màu trong
môi trường xung quanh.
Trẻ học về trình tự và quy luật. Trẻ bắt đầu kết hợp
nhiều hoạt động khác nhau để tạo ra một trình tự logic,
nhận ra được quy luật và sắp xếp đồ vật theo một quy
luật nhất định. Trẻ nhỏ chơi từ đồ chơi này sang đồ chơi
khác một cách ngẫu nhiên, tiếp theo trẻ học cách thực
hiện quy trình làm việc gì đó và hiểu ra rằng mọi việc
làm đều có một trình tự nhất định cần tuân thủ. Đến 3
tuổi trẻ bắt đầu nhận ra những quy luật đơn giản (xếp hạt
màu xanh - màu đỏ - màu xanh…), dần đến 4 tuổi trẻ đã
có thể nhận ra quy luật phức tạp hơn (xanh xanh - vàng;
xanh xanh…; rồi đến xanh xanh - đỏ - vàng vàng; xanh
xanh…). Lúc đầu trẻ có thể nhận ra các mẫu và thực hiện
sắp xếp theo mẫu cho sẵn. Đến 4 tuổi trở ra, trẻ đã có thể
tự tạo ra các mẫu theo cách riêng của mình.
Trẻ tự xây dựng vốn hiểu biết của mình thông qua
quá trình hoạt động trải nghiệm.
Trẻ học và tiếp nhận kiến thức qua chơi, qua thực hành
(cuộn cái lá để làm con sâu từ lá chuối, làm con trâu từ lá
đa với cái đầu ngoe nguẩy…), qua các hoạt động khám
phá khoa học (khi trẻ thực hiện dự án về con ve sầu, trẻ đi
tìm kiếm xác ve lột ở trên các cây, soi bắt ve và phát hiện
ra đặc điểm cấu tạo; tiếp đó trẻ quan sát và mô tả về đặc
điểm của con ve; xem phim về quá trình phát triển, đời
sống con ve… và cuối cùng tạo nên những con ve sầu bằng
nhiều cách khác nhau như: nặn, cuộn giấy lại hoặc cùng
làm với người lớn một con ve từ chiếc buzi phế thải….),
qua hoạt động thí nghiệm khoa học (khám phá về đặc điểm
của nước là không màu, không mùi và không vị; nhưng
nếu trẻ cho thêm đường/muối vào cốc nước thì sẽ như thế
nào?, nếu tăng thêm lượng đường/muối nữa thì điều gì sẽ
xảy ra; nếu ta vắt nước cam/hòa bột cam vào cốc nước
uống thì điều gì sẽ xảy ra…) và hoạt động trải nghiệm (trẻ
cảm nhận trực tiếp khi đi chân trần trên cát, sỏi/đá, nước,
cỏ…; trẻ sẽ có cảm giác sẽ rất khác nhau khi đi trên cát, đi
trên nền xi măng, trên bãi cỏ...).
Khả năng phân loại của trẻ. Ở độ tuổi nhà trẻ, trẻ
thường nhận biết vật đơn lẻ, cuối độ tuổi mẫu giáo trẻ đã
có thể nhận ra sự giống nhau và khác nhau của hai vật
thân thuộc, phân loại chúng theo một dấu hiệu đặc trưng
(hình dạng, màu sắc), sau dần khả năng phân loại phân
nhóm của trẻ tăng lên, trẻ có thể cùng lúc phân loại thành
3 nhóm (nhóm màu vàng, nhóm màu đỏ và nhóm màu

xanh; hạt đậu đỏ, đậu xanh và đậu đen…). Chỉ đến 5 tuổi
thì trẻ mới có khả năng phân loại theo nhiều cách khác
nhau như: kích cỡ, chất liệu, chức năng, số lượng, bề mặt,
cấu tạo, mối quan hệ…
Khả năng nhận biết số lượng dựa trên yếu tố trực
quan. Ở lứa tuổi nhà trẻ, trẻ có thể nhận biết được một và
nhiều. Đến 3 tuổi trẻ bắt đầu học đếm trên đầu ngón tay
của mình (đây là trò chơi mà trẻ rất thích), dần dần trẻ đếm
trên đồ vật cụ thể và làm quen với chữ số gắn với số lượng.
Khả năng nhận biết không gian ở trẻ. Khi mới tập đi,
trẻ thường chỉ nhận biết về những gì đang diễn ra ngay
trước mắt mình, nhưng đến 2 tuổi đã có thể nhận biết
được vị trí tương đối của mọi vật. Từ 2 đến 2,5 tuổi trẻ
có thể nắm bắt được khoảng cách tương đối trong không
gian, điều này được thể hiện như “Ở đó”, “Chỗ nào”,
“Bên trong”, “Bên ngoài”, “Đi xa”, “Gần” và “Xa”,
“Trên” và “Dưới” “Trong” và “Ngoài”. Trẻ nhận biết tốt
hơn về kích thước, số lượng và những mối quan hệ khác
trong không gian.
Khả năng suy luận đối với một đứa trẻ 2 tuổi thường
rất khó, nhưng sau 3 tuổi lại rất khác. Trẻ bé nhận thức
chủ yếu khi tiếp xúc trực tiếp với sự vật hiện tượng. Trẻ
nhìn nhận sự việc theo những khía cạnh rất đơn giản.
Nhưng sau 3 tuổi, trẻ đã có thể suy luận được nhiều điều
“cái này rơi xuống nước nó chìm đấy; Nếu cho thìa muối
này vào cốc nước thì mặn lắm…”.
Sự phát triển nhận thức tập trung vào giúp trẻ học
cách hơn là học cái. Trẻ 3 tuổi sẽ dành phần lớn thời gian
để đặt câu hỏi về mọi thứ xảy ra xung quanh như: “cái
này là cái gì? tại sao như vậy?”; “Tại sao con phải làm
thế?” và trẻ sẽ chú ý tới câu trả lời của bạn miễn là các
câu trả lời này đơn giản và có trọng tâm. Nếu câu hỏi là
“Tại sao mặt trời tỏa sáng?” hoặc “Tại sao con chó không
thể nói chuyện với con?”, chúng ta có thể cùng trẻ tìm
hiểu qua các câu chuyện, quyển sách hoặc vào mạng để
đọc thông tin về ánh nắng mặt trời hoặc câu chuyện về
con chó cho trẻ nghe. Hãy trả lời các câu hỏi một cách
nghiêm túc. Có như vậy, trẻ mở rộng kiến thức, thỏa mãn
trí tò mò, và trẻ học suy nghĩ rõ ràng hơn. Ở đây trẻ học
cách tìm kiếm thông tin bằng rất nhiều cách khác nhau
và cách xử lí các thông tin đó như thế nào.
Bốn tuổi, trẻ bắt đầu khám phá nhiều khái niệm cơ
bản qua hoạt động học ở trường. Lúc này trẻ có thể hiểu
rằng ngày được chia thành buổi sáng, buổi chiều và buổi
tối; có những mùa khác nhau trong năm; thậm chí trẻ còn
học được sinh nhật của con là phải trải qua hết 4 mùa, 12
tháng trong năm - đó là trình tự về thời gian. Khi 5 tuổi,
trẻ có thể biết số ngày trong tuần và mỗi ngày được tính
bằng giờ và phút. Đồng thời trẻ cũng có thể hiểu được ý
tưởng cơ bản về đếm số, bảng chữ cái, các mối quan hệ
kích thước (như to, lớn, nhỏ) và tên của các hình dạng
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hình học. Đồng thời, trẻ học cách đếm sao cho đúng,
không trùng lặp lại, cách đo sự vật bằng các phép đo khác
nhau, cách xem đồng hồ và nhận biết được trình tự thời
gian trong một ngày, cách nhận biết mặt đồng tiền và
cách sử dụng chúng… và rất nhiều kĩ năng khác nữa.
2.2. Căn cứ vào đặc điểm học của trẻ mầm non
Xuất phát từ đặc điểm phát triển nhận thức, chúng ta sẽ
nhận thấy trẻ mầm non học như thế nào? Đây là một câu hỏi
rất cần thiết và khá hấp dẫn, bởi có hiểu rõ trẻ học như thế
nào thì mới có cách tiếp cận phù hợp trong thiết kế đồ dùng
đồ chơi cho hoạt động Toán và Khám phá khoa học.
- Trẻ mầm non học qua bắt chước: Phương thức học
của trẻ mầm non chủ yếu là qua bắt chước như “nhìn và
bắt chước làm theo người lớn”; bắt chước các thao tác
làm theo mẫu của người khác. Đây là phương thức học
phổ biến nhất ở giai đoạn đầu (dưới 1 tuổi, nhìn thấy
người lớn vỗ tay thì sẽ làm theo, dần dần khi nghe thấy
câu vỗ tay nào là trẻ tự biết yêu cầu và thực hiện vỗ tay).
Giai đoạn nhà trẻ, trẻ học cách sử dụng các nguyên
vật liệu một cách đơn lẻ (học cách cầm các đồ chơi nhỏ
xíu và thả xuống; học cách cầm và sử dụng thìa đúng;
cách sử dụng cầm bút và nghuệch ngoặc trên mặt
giấy/bìa; cách sử dụng bút lông để bôi màu lên giấy…).
Khi đã sử dụng thành thạo đồ dùng, đồ chơi, trẻ đã chủ
động tìm hiểu cách sử dụng của các đồ vật khác trong
môi trường. Kể cả khi nhìn thấy quả bóng rơi vào gầm
giường và muốn lấy, trẻ quan sát thấy người lớn lấy bằng
cách dùng gậy để khều, thì sau đó trẻ sẽ bắt chước làm
theo. Học qua bắt chước giúp trẻ lĩnh hội được phương
thức thực hiện hành động một cách thuần thục, trẻ dần
chủ động trong học những hành vi khác một cách nhanh
hơn trên cơ sở vốn kinh nghiệm sẵn có.
- Trẻ học qua thực hành trải nghiệm, trò chơi, làm thí
nghiệm: Bước qua giai đoạn bắt chước những hành vi
mẫu của người khác, trẻ tiếp tục thực hành hay vận dụng
những hiểu biết, vào trong tình huống cụ thể, trong trò
chơi tương ứng như: sau khi trẻ bắt chước làm theo các
thao tác đơn lẻ (cách sử dụng thìa bát để xúc như thế
nào?; lau mặt như thế nào?; cách uống nước như thế
nào?...) sau đó trẻ vận dụng những kĩ năng đơn lẻ đó vào
trò chơi “cho búp bê ăn”, mà ở đó, trẻ thực hiện một loạt
các thao tác về cách chăm sóc em bé. Việc thực hành của
trẻ cũng được thực hiện trong tình huống thực tế của cuộc
sống, qua “thử nghiệm” và bài học được rút ra từ những
cuộc “thử và sai”. Song đây là những bài học quý giá đối
với sự phát triển nhận thức của trẻ và ghi đậm dấu ấn
trong não (bỏ khối hình vuông vào hộp, trẻ thử và nhận
ra rằng khối vuông phải vào lỗ hình vuông, khối tròn vào
lỗ tròn; hay trò chơi xếp hình vào ô, sau nhiều thử
nghiệm, trẻ tìm ra mối tương quan về hình như thế nào
thì sẽ vừa khít vào khuôn hình đó). Bằng những trải

nghiệm thực tế (nếm miếng của các quả), trẻ nhận ra
rằng, với những miếng có màu sắc, mùi hương như thế
nào thì ăn ngon, ngọt; còn nếu miếng khác thì rất chua.
Sau trải nghiệm như vậy, sau đưa miếng chanh (dựa trên
đặc điểm màu và mùi), thì trẻ từ chối lắc đầu không ăn,
còn đưa miếng dưa hấu hoặc miếng cam thì trẻ cầm và
đưa ngay vào miệng. Quá trình học qua thực hành trải
nghiệm được trẻ sử dụng tối đa các giác quan để cảm
nhận và tiếp nhận thông tin từ bên ngoài và trở thành kinh
nghiệm, hiểu biết hay kĩ năng của cá nhân.
- Trẻ học qua chia sẻ, thảo luận hay trao đổi: Khi
ngôn ngữ phát triển, trẻ đã tích lũy được một số vốn từ,
câu nhất định gắn với việc hiểu nghĩa của các từ và câu
đó, trẻ nhanh chóng bước sang một nấc thang mới - đó là
học qua chia sẻ, trao đổi, thảo luận… Đến lúc đó, trẻ chỉ
cần nghe và hiểu được người lớn đang trao đổi về điều
gì. Quá trình này giúp trẻ học nhanh hơn, thu lượm được
nhiều kiến thức, kinh nghiệm hơn. Việc học qua chia sẻ
được thực hiện qua các hoạt động khác nhau như: trao
đổi (nghe người lớn chỉ dẫn, đưa yêu cầu, giảng giải/giải
thích kết hợp với yếu tố trực quan…) hoặc có thể qua trò
chuyện, đàm thoại, thảo luận bằng hình thức hỏi - đáp;
có thể qua các câu chuyện, bài thơ, bài hát. Trong thực
tế, hình thức hỏi đáp được sử dụng nhiều, bởi nó giúp
định hướng cho trẻ tập trung chú ý vào quan sát, suy nghĩ
và tìm cách trả lời câu hỏi hay trình bày ý kiến cá nhân.
Khi vốn kinh nghiệm, hiểu biết của trẻ đã có, kèm theo
khả năng ngôn ngữ của trẻ phát triển tốt, trẻ đã có thể
trình bày, mô tả, kể lại, diễn tả (có thể vừa dùng lời vừa
dùng hành động minh họa). Khi trẻ trình bày về một vấn
đề, tức là lúc trẻ chia sẻ kinh nghiệm hiểu biết của mình
với các bạn cùng trang lứa. Các bạn vừa học cách lắng
nghe để hiểu, đồng thời cũng là lúc các con học một cách
ngắn nhất qua kinh nghiệm của người khác.
- Trẻ học qua tư duy, suy luận, phỏng đoán: Trong
quá trình bắt chước, thực hành trải nghiệm hay chia sẻ,
trẻ không học một cách thụ động, mà trẻ học một cách
tích cực nhờ quá trình tư duy, suy luận, suy diễn, phản
biện, phỏng đoán/dự đoán… Quan sát một bảng có các
hình, trẻ tự nhận ra quy luật của các hình và xếp các hình
theo quy luật đã định. Giáo viên không cần hướng dẫn về
cách trẻ xếp mà chỉ gợi ý “con hãy nhìn kĩ và có nhận xét
gì về quy luật này”. Rất cần thiết buộc trẻ phải tự suy
nghĩ và tìm ra câu trả lời sau gợi ý của cô giáo. Các câu
hỏi “tại sao con lại nghĩ như vậy?” để trẻ phải trình bày
bằng lời nói cá nhân về nguyên tắc của quy luật đó. Với
câu hỏi: “Điều gì sẽ xảy ra nếu cô thả vật này vào nước?”,
trẻ phỏng đoán/ dự đoán kết quả. Điều phỏng đoán này
có thể đúng cũng có thể sai. Nhưng điều thú vị nhất là
kích thích trẻ phải động não và suy nghĩ, để rồi nói ra dự
đoán của mình (khi trẻ nói dự đoán cũng là trẻ học cách
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tự tin, học cách trình bày/thuyết phục bằng tư duy ngôn tập cho bản thân. Trẻ tự xây dựng vốn hiểu biết, kinh
ngữ cá nhân). Để khẳng định kết quả, trẻ thực hiện quá nghiệm xuất phát từ cách học cá nhân là bền vững nhất.
trình thử nghiệm kiểm chứng và học cách quan sát. Niềm Đồng thời, trẻ còn hiểu rằng những hiểu biết, thông tin
vui vỡ òa khi con thấy kết quả đúng như dự đoán - điều có được từ nhiều nguồn khác nhau, nên cần học cách tìm
này tạo nên niềm vui sướng và khuyến khích cảm hứng kiếm thông tin, xử lí thông tin bằng các cách khác nhau.
tìm hiểu khám phá. Nếu kết quả không đúng như dự
Xuất phát từ đặc điểm nhận thức và trẻ học như thế
đoán, trẻ thận trọng, tập suy luận, suy diễn để đưa ra kết nào trong các hoạt động nhận thức, trên cơ sở định hướng
luận đúng, song lúc này cũng rất cần sự giúp đỡ, động mục tiêu và nội dung về giáo dục phát triển nhận thức
viên của giáo viên. Tất nhiên, trong quá trình học, trẻ có trong chương trình giáo dục mầm non của Bộ GD-ĐT,
sự kết hợp và đan xen các phương thức học trên một cách chúng tôi đã xây dựng hệ thống đồ chơi phục vụ hoạt
linh hoạt để đạt được hiệu quả cao nhất. Quan trọng là động nhận thức cho trẻ mầm non như sau (bảng 1 và 2):
giáo viên hãy để cho trẻ tự học để hình thành kĩ năng học
Bảng 1. Hệ thống đồ chơi phục vụ hoạt động phát triển nhận thức môn Toán
STT
Khái niệm
Các hoạt động
Đồ chơi tương ứng
Ghép hai vật giống nhau
Bộ đồ chơi giúp trẻ biết cách ghép thành cặp đôi theo
thành cặp đôi
nhiều cách
1
Ghép
Ghép các vật không giống
Bộ đồ chơi, tranh ảnh giúp trẻ chơi ghép không giống
nhau
nhau
Ghép theo số lượng
Bộ đồ chơi, tranh ảnh giúp trẻ chơi ghép theo số lượng
Phân loại theo đặc
Bộ đồ chơi để giúp trẻ phân loại đồ vật theo nhiều cách,
2
Phân loại
điểm/đặc tính
đặc điểm
Xếp theo
Xếp theo trình tự theo các
Bộ đồ chơi giúp trẻ học cách xếp theo trình tự theo các
3
trình tự
cách
tiêu chí
Thước đo
Cân
Đo lường
Đo lường và ước lượng
4
Các cốc đo lường thể tích nước
và ước lượng theo các tiêu chí khác nhau
Đồng hồ
Tiền
Đường các loại (đường
tròn, đường thẳng, đường
Đường tròn, đường thẳng, đường cong, đường ziczac…
cong, đường ziczac…)
5
Hình dạng
Các hình hình học
Các hình học
Vật thể 3 chiều/hình khối
Các khối
6
Số đếm
Nhận biết mặt chữ số
Bộ số
Số thứ tự
Bộ số
7
Số thứ tự
Trình tự của hiện tượng
Bộ tranh

STT
1
2

3

Bảng 2. Hệ thống đồ chơi phục vụ hoạt động phát triển nhận thức môn Khám phá khoa học
Khái niệm
Các hoạt động
Đồ chơi tương ứng
Bộ đồ chơi phát triển giác quan
Phát triển các giác quan Phát triển các giác quan
cho trẻ
Sử dụng các công cụ để
Nam châm, kính hiển vi, ảnh, rổ
Nghiên cứu và khám phá
nghiên cứu khám phá
rá, cái đánh trứng; cối chày…
Điểm giống và khác nhau
Bộ tranh
Phát triển kĩ năng quan Sự thay đổi, biến đổi của sự vật hiện tượng Bộ tranh
sát, so sánh và phân loại Phân loại vật liệu, sự kiện, hiện tượng
Bộ tranh
Khái quát hoá
Bộ tranh và biểu bảng
(Xem tiếp trang 149)
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MỘT SỐ CĂN CỨ XÂY DỰNG HỆ THỐNG...
(Tiếp theo trang 164)
3. Kết luận
Từ nghiên cứu trên, chúng tôi thấy rằng, việc xây
dựng hệ thống đồ chơi cần phải dựa vào đặc điểm phát
triển nhận thức, nhu cầu chơi và cách học của trẻ phù hợp
với từng độ tuổi, góp phần thực hiện Chương trình giáo
dục mầm non đúng theo định hướng đổi mới. Hệ thống
đồ chơi cần được thiết kế nhằm hình thành kiến thức và
kĩ năng thực hành cho trẻ theo từng hoạt động Toán hay
khám phá khoa học.
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