Giúp con tôi học bảng cửu chương
Vì sao?
Bảng cửu chương giúp con bạn tính nhẩm trong đầu và hỗ trợ lĩnh hội các khái niệm toán
học khác.
Khi nào?
Trong năm thứ 2, tập trung vào bảng cửu chương 2, 5 và 10.
Trong năm thứ 3, tập trung vào bảng cửu chương 3, 4 và 8.
Trong năm thứ 4, nắm bắt tất cả các phần còn lại tới bảng cửu chương 12.
Bằn cách nào?
Tập trung vào một bảng cửu chương tại một thời điểm.
In bảng cửu chương. Con bạn có thể tô màu trong bảng cửu chương đó.
Thường xuyên luyện tập. Bạn có thể làm việc này tại bàn ăn, trong lúc đi đến trường, hoặc
bất kỳ thời gian rảnh nào.
Nghe các bài hát về bảng cửu chương.
Hỏi con bạn các câu hỏi về bảng cửu chương, ví dụ như 5x2= , 2x2=, 9x2=
Khen gợi cọn – vì sự nỗ lực cũng như thành công của con.
Helping my child learn their multiplication tables
Why?
Knowing their multiplication tables will help your child with mental maths calculations
and support them with their understanding of other maths concepts.
When?
In year 2 focus on the 2, 5 and 10 multiplication tables.
In year 3 focus on the 3, 4 and 8 multiplication tables.
In year 4 cover the rest up to 12 multiplication tables.
How?
Focus on one multiplication table at a time.
Print off a number grid. Your child can colour in the numbers in that multiplication table.
Practise regularly. You can do this at the table, walking to school or during any free
moments.
Listen to online multiplication table songs.
Ask your child multiplication table questions out of order e.g. 5x2= , 2x2=, 9x2=
Praise them – for their effort as well as their success.

Vietnamese and English

© Rochdale Borough Council 2019

