
* Trò chơi: Đếm với con sâu 

Kỹ năng: Đếm 

Số người chơi: 2 

Mục tiêu của trò chơi: Là người chơi tô phần cuối cùng của con sâu 

Đồ dùng:  

 Bảng chơi hình con sâu 

 Mỗi người chơi một màu sáp 

 Thẻ số từ 1-5 

 Túi giấy 

Chuẩn bị:  

 In bảng chơi hình con sâu. 

 Để các thẻ số vào túi giấy 

Cách chơi: 

1. Quyết định người nào chơi đầu tiên bằng cách rút thẻ số từ túi giấy. Người 

nào có số cao nhất được đi chơi. 

2. Người chơi đầu tiên lấy số từ trong túi. Sử dụng bút sáp màu của mình để tô 

số ô trên con sâu. (Ví dụ: Lan lấy được số 2. Bé tô màu hai ô đầu tiên trên 

con sâu bằng bút sáp màu đỏ của mình). Trẻ đặt lại thẻ số vào trong túi giấy. 

 

3. Người chơi tiếp theo rút một thẻ số và tô màu theo đúng số lượng trên thẻ 

của mình. (Ví dụ; Mai rút được số 4 ở trong túi. Bé tô màu 4 ô tiếp theo trên 

con sâu bằng bút sáp màu xanh dương của mình) 

4. Trò chơi tiếp tục cho đến khi toàn bộ con sâu đã được tô màu. Người chơi 

nào tô màu ô cuối cùng của con sâu là người chiến thắng. 



Các cách chơi khác 

1. Cho mỗi người chơi một bảng chơi và dùng số từ 1 đến 10. Người chơi nào 

tô xong bảng chơi của mình trước là người chiến thắng. 

2. Cho mỗi người chơi một đồ vật để đánh dấu. Hai người chơi di chuyển đồ 

vật của mình theo đúng số lượng thể hiện trên thẻ số mình rút được. Ai đi 

đến cuối con sâu trước là người chiến thắng. 

 


