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LỜI NÓI ĐẦU 

 Sáng tạo là một trong những năng lực cốt lõi nhất mà mọi người cần được 

trang bị ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Nhiều công ty, nhà máy và 

quốc gia luôn đặt câu hỏi: Làm thế nào để tồn tại và phát triển được trong kỉ 

nguyên khoa học và công nghệ như hiện nay? Câu trả lời không thể nào khác 

ngoài việc luôn đổi mới, đi đầu và sáng tạo không ngừng. Chính vì thế năng lực 

sáng tạo đã được chú trọng nghiên cứu. Ở nước ta và trên thế giới cũng đã có 

một số sách viết về tư duy sáng tạo. Tuy nhiên, những cuốn sách này thường 

được viết cho các lớp trên mà ít đề cập tới các lớp đầu tiểu học. Đứng trước tình 

hình đó, chúng tôi đã mạnh dạn đi sâu nghiên cứu năng lực sáng tạo toán học 

của các lớp đầu cấp tiểu học và đã thu được một số thành quả. Chúng tôi sử dụng 

các phương pháp sáng tạo (thao tác sáng tạo) quen thuộc như tìm bài toán tương 

tự với bài toán cho trước, tìm nhiều cách giải của bài toán, tìm bài toán mở rộng 

hay bài toán đặc biệt hóa của bài toán cho trước. Việc làm này mở ra những chân 

trời mới, kích thích lòng ham mê, tìm tòi của bạn đọc. Bạn đọc biết kiến tạo và 

phát triển năng lực sáng tạo cho chính mình.  

 Bằng cách viết đơn giản, mộc mạc, không hoa mĩ, đi sâu cụ thể vào việc 

sáng tạo từng chủ đề bài toán cũng như phương pháp sáng tạo thường dùng 

trong chủ đề, chúng tôi cố gắng giúp bạn đọc thực hành càng nhiều càng tốt. 

Thông qua từng ví dụ cụ thể, bạn đọc sẽ nắm bắt được cách thức sáng tạo bài 

toán. 

 Tất cả những điều vừa nói ở trên sẽ được đề cập trong cuốn sách Khơi 

nguồn sáng tạo toán học Lớp 1. Nội dung của cuốn sách gồm phần A là sáng tạo 

toán học và phần B là đáp số và hướng dẫn giải. Phần A và B đều có 3 chương 

mỗi phần. Chương I có 6 chủ đề, chương II có 8 chủ đề và chương III có 9 chủ đề. 

Chương I đề cập đến các bài toán về số minh họa bằng hình vẽ, chương II đề cập 

đến các bài toán về hình dạng và định hướng không gian, Chương III đề cập đến 

các bài toán có lời văn và các phép tính. Mức độ sáng tạo ở chương III là khó hơn 

và trừu tượng hơn chương I và II. Chính vì thế, trong chương III này, chúng tôi 

phân tích con đường đi đến lời giải bài toán, giúp bạn đọc ngoài việc nắm vững 

cách thức sáng tạo còn nắm vững bản chất giải toán.  

 Các chủ đề của phần A có cấu trúc chung như sau: 

  I. Giới thiệu 

  II. Khai thác bài toán 

  III. Lưu ý 



  IV. Bài toán luyện tập 

 Phần I trình bày bài toán gợi vấn đề và các phương pháp sáng tạo sẽ đề 

cập trong bài viết. 

 Phần II trình bày các kết quả chính. Giới thiệu các cách giải khác nhau, các 

bài toán đặc biệt hóa, mở rộng, tương tự với bài toán cho trước nếu có. 

 Phần III trình bày lời bình chốt các kết quả chính của bài viết. Đưa ra 

những vấn đề gợi mở nếu có. 

 Phần IV trình bày các bài toán luyện tập. Các bài toán này cùng dạng với 

các bài toán đã xuất hiện trong các phần I và II. 

 Hy vọng với lối viết sư phạm, chắt lọc ngôn từ, tác giả sẽ mang đến cho  

bạn đọc một cuốn sách dễ hiểu, dễ đọc giúp bạn đọc ham thích tìm tòi, khám 

phá, phát triển tư duy độc lập và đặc biệt là tư duy sáng tạo. Tư duy sáng tạo là 

tư duy cao nhất trong các thang bậc của tư duy. Có thể nói, nếu chúng ta làm chủ 

được tư duy sáng tạo thì chúng ta sẽ thành công trong việc chiếm lĩnh tri thức. 

 Qua việc đọc và nghiên cứu các bài toán trong sách, các em học sinh, sinh 

viên và thầy cô sẽ nắm được bản chất của các phương pháp sáng tạo các bài toán 

lớp 1. Cuốn sách phù hợp với mọi trình độ của các em học sinh từ đại trà đến khá 

giỏi, phù hợp với sinh viên ngành toán tiểu học, các thầy cô, các nhà nghiên cứu 

toán lớp 1. Những ai quan tâm đến lĩnh vực sáng tạo đều có thể tìm thấy nhiều 

kiến thức, nhiều phương pháp mới trong giải toán. 

 Mặc dù được biên soạn cẩn thận, nhưng cuốn sách khó tránh khỏi những 

khiếm khuyết. Tác giả mong được nhận sự góp ý chân thành của các bậc phụ 

huynh, các thầy cô giáo và bạn đọc để cuốn sách được hoàn thiện hơn trong lần 

tái bản sau. 

 Mọi ý kiến đóng góp, xin gửi về địa chỉ:  

 Ông Nguyễn Ngọc Giang, số 120/29/35B6 Thích Quảng Đức, Phường 4, Quận 

Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh.  

 Điện thoại : 0908 576 218. 

 Xin trân trọng cám ơn ! 

                                                                                    TÁC GIẢ 

TS. NGUYỄN NGỌC GIANG  

  



CHỦ ĐỀ 2. TÌM SỐ THÍCH HỢP 

Bài toán 3 

 Điền số thích hợp vào chỗ chấm chấm: 

 a) 

 
Có … chiếc chìa khóa 

 b) 

 
Có …cái bàn là 

Bài giải 

 a) Có 9 chiếc chìa khóa. 

 b) Có 4 cái bàn là. 

Bài toán 4 

 Điền số thích hợp vào chỗ chấm chấm: 

 a) 

 
Có … con gấu 



CHỦ ĐỀ 4. SỐ? 

I. GIỚI THIỆU 

 Mục này gồm các vấn đề sau: 

 1. Điền số thích hợp vào ô tròn trống. 

 2. Tìm bài toán tương tự với bài toán cho trước. 

Bài toán 1 

 Điền số cá sấu thích hợp vào ô tròn trống (theo mẫu)? 

 
IV. BÀI TẬP LUYỆN TẬP 

Bài toán 4 

 Điền số thỏ thích hợp vào ô tròn trống (theo mẫu)? 

 
Bài toán 5 

 Điền số chim thích hợp vào ô tròn trống (theo mẫu)? 



 

CHỦ ĐỀ 5. NHIỀU HƠN, BẰNG NHAU HAY ÍT HƠN? 

I. GIỚI THIỆU 

 Mục này gồm các vấn đề sau: 

 1. So sánh số lượng các đồ vật với nhau. 

 2. Tìm bài toán tương tự với bài toán cho trước. 
Bài toán 1 
 Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống 

 
a) Số cốc sữa bằng số táo   b) Số đĩa nhiều hơn số bát   

c) Số thìa nhiều hơn số táo   d) Số chai rượu ít hơn số thìa   

e) Số đôi đũa bằng số đĩa                     f) Số thìa nhiều hơn số cốc sữa   
II. KHAI THÁC BÀI TOÁN 

 Bài giải 
a) Đ;  b) S;  c) S;   d) Đ;  e) Đ;  f) S. 
Bài toán 2 
 Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống 



 
a) Số xe ôtô bằng số xe đạp            b) Số xe máy bằng số xe đạp   

c) Số cây nhiều hơn số xe máy       d) Số đám mây bằng số xe đạp   

e) Số xe ôtô nhiều hơn số xe máy                f) Số đám mây nhiều hơn số xe máy     

Bài giải 

a) S;  b) S;  c) Đ;   d) Đ;  e) Đ;  f) Đ. 

Bài toán 3 

 Lúc đầu số chim ở cành trên là 7  con, số chim ở cành dưới là 5  con. Sau đó, 1  

con chim ở cành trên đậu xuống cành dưới. Lúc này, số chim ở cành dưới so với số chim 

ở cành trên thì: 

A. Bằng nhau  B. Ít hơn C. Nhiều hơn  

 
Bài giải 

 Lúc này số chim ở hai cành là bằng nhau và cùng bằng 6 con. Chọn đáp 

án (A). 

Bài toán 4 



 Lúc đầu số sóc ở trên cây là 8  con, số sóc ở dưới đất là 6  con. Sau đó, 2  con sóc 

ở trên cây tụt xuống đất kiếm ăn. Lúc này, số sóc ở dưới đất so với số sóc ở trên cây thì: 

A. Bằng nhau  B. Ít hơn C. Nhiều hơn 

 
Bài giải 

 Lúc này số sóc ở dưới đất là 8 con, số sóc ở trên cây là 6 con. Vậy số sóc ở 

dưới đất nhiều hơn số sóc trên cây. Chọn đáp án (C). 

III. LƯU Ý 

 Bài toán so sánh nhiều hơn, bằng nhau hay ít hơn có nhiều ứng dụng trong 

thực tế. Chẳng hạn, bé Hằng có 3 cái bánh, bé Su Su có 2 cái bánh thì hỏi bé nào 

có nhiều cái bánh hơn? Chính vì thế, dạng toán so sánh là một trong những dạng 

toán thường hay bắt gặp nhất trong cuộc sống.  

Bài toán 7 

 Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống 

 
a) Số ê-ke ít hơn số bút mực        b) Số hộp bút bằng số cặp sách  

c) Số bút chì bằng số bút mực      d) Số cặp sách ít hơn số ê-ke   

e) Số bút chì bằng số ê-ke                            f) Số cặp sách nhiều hơn số bút mực  

Bài toán 8 



 Lúc đầu có 4  con khỉ trên cây và 4  con khỉ dưới đất. Sau đó, 1  con khỉ trên cây 

tụt xuống đất. Lúc này, số khỉ ở dưới đất so với số khỉ ở trên cây thì: 

 

 
A. Bằng nhau  B. Ít hơn C. Nhiều hơn 

CHƯƠNG II. BÀI TOÁN VỀ HÌNH DẠNG  

VÀ ĐỊNH HƯỚNG KHÔNG GIAN 

 

CHỦ ĐỀ 1. TÔ MÀU VẬT ĐƯỢC ĐỊNH HƯỚNG KHÔNG GIAN 

I. GIỚI THIỆU 

 Mục này gồm các vấn đề sau: 

 1. Tô màu vật được xác định vị trí trong không gian. 

 2. Tìm bài toán tương tự với bài toán cho trước. 

Bài toán 1 

 Tô màu và đánh dấu  vào chú gà ở dưới xích đu: 

 
II. KHAI THÁC BÀI TOÁN 

Bài giải 

 Bạn đọc tô màu và đánh dấu chú gà con ở dưới xích đu. 

Bài toán 2 

 Tô màu và đánh dấu  vào chú vịt ở dưới hồ: 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Bài giải 

 Bạn đọc tự tô màu và đánh dấu chú vịt ở dưới hồ. 

Bài toán 6 

 Tô màu và đánh dấu  vào con thỏ trên gốc cây: 

 
Bài giải 

 Bạn đọc tự tô màu và đánh dấu quả con thỏ trên gốc cây. 

CHỦ ĐỀ 5. TRÒ CHƠI XẾP GẠCH 

I. GIỚI THIỆU 

 Mục này gồm các vấn đề sau: 

 1. Xếp gạch sao cho bịt kín hết các ô theo chiều ngang và được điểm. 

 2. Tìm bài toán tương tự với bài toán cho trước. 

Bài toán 1 

 Xếp gạch là trò chơi có lần lượt từng viên gạch với nhiều hình dạng khác nhau 

rơi từ trên xuống, người chơi phải điều khiển và sắp xếp các viên gạch đó sao cho bít kín 

hết các ô theo chiều ngang thì được điểm và đồng thời gạch trong hàng đó cũng sẽ biến 



mất. Hỏi hình nào trong các hình sau ngay khi xếp xuống vị trí A  thì có thể ăn ngay 

được điểm? 

A. Hình 1    B. Hình 2    C. Hình 3.    D. Hình 4.  

 
II. KHAI THÁC BÀI TOÁN 

Bài giải 

 Chọn hình (1). 

Bài toán 2 

Xếp gạch là trò chơi có lần lượt từng viên gạch với nhiều hình dạng khác nhau 

rơi từ trên xuống, người chơi phải điều khiển và sắp xếp các viên gạch đó sao cho bít kín 

hết các ô theo chiều ngang thì được điểm và đồng thời gạch trong hàng đó cũng sẽ biến 

mất. Hỏi hình nào trong các hình sau ngay khi xếp xuống vị trí A  thì có thể ăn ngay 

được điểm? 

A. Hình 1   B. Hình 2   C. Hình 3.   D. Hình 4.   

 
Bài giải 

 Chọn hình (3). 

Bài toán 3 



 Xếp gạch là trò chơi có lần lượt từng viên gạch với nhiều hình dạng khác nhau 

rơi từ trên xuống, người chơi phải điều khiển và sắp xếp các viên gạch đó sao cho bít kín 

hết các ô theo chiều ngang thì được điểm và đồng thời gạch trong hàng đó cũng sẽ biến 

mất. Hỏi hình nào trong các hình sau ngay khi xếp xuống vị trí A  thì có thể ăn ngay 

được điểm? 

A. Hình 1   B. Hình 2   C. Hình 3.   D. Hình 4.   

 
Bài giải 

 Chọn hình (3). 

CHƯƠNG III. BÀI TOÁN CÓ LỜI VĂN VÀ CÁC PHÉP TÍNH 

 

CHỦ ĐỀ 1. BÀI TOÁN CÓ LỜI VĂN 

I. GIỚI THIỆU 

 Mục này gồm các vấn đề sau: 

1. Bài toán có lời văn 

2. Bài toán ngược với bài toán ban đầu 

3. Bài toán tương tự với bài toán ban đầu 

 Chúng ta sẽ khám phá những vấn đề này qua việc khai thác bài toán sau: 

Bài toán 1 

 Viết tiếp câu hỏi để có bài toán: 



 
   

 Có 1  gà mẹ và 5  gà con. 

 Hỏi …………………………………………………………………………?  

II. KHAI THÁC BÀI TOÁN 

Phân tích tìm lời giải bài toán dành cho bạn đọc 

 Hỏi về số gà.  

Bài giải 

 Có 1  gà mẹ và 5  gà con. Hỏi có tất cả bao nhiêu con gà? 

 Ta đề xuất bài toán ngược với bài toán 1  như sau: 

Bài toán 2 

 Viết số thích hợp vào chỗ chấm để có bài toán: 

 
 Có … gà mẹ và … gà con. Hỏi có tất cả bao nhiêu con gà?  

Phân tích tìm lời giải bài toán dành cho bạn đọc 

 Bạn đọc hãy đếm số gà mẹ và gà con, điền vào chỗ chấm.  

Bài giải 

 Có 1 gà mẹ và 5 gà con. Hỏi có tất cả bao nhiêu con gà? 

 Bài toán tương tự với Bài toán 1 là bài toán sau: 

Bài toán 3 

 Viết tiếp câu hỏi để có bài toán: 



 
 Có 1  cô giáo, có thêm 5  bạn học sinh đang đi tới. 

 Hỏi ……………………………………………………………………………?  

Phân tích tìm lời giải bài toán dành cho bạn đọc 

 Hỏi về số người.  

Bài giải 

 Có 1 cô giáo, có thêm 5 bạn học sinh đang đi tới. Hỏi có tất cả bao nhiêu 

người? 

 Các bài toán tương tự với Bài toán 2 là các bài toán sau: 

Bài toán 4 

 Viết số thích hợp vào chỗ chấm để có bài toán: 

 
 Có … cô giáo, có thêm … bạn học sinh đang đi tới. Hỏi có tất cả bao nhiêu 

người? 

Phân tích tìm lời giải bài toán dành cho bạn đọc 

 Bạn đọc hãy đếm số cô giáo và số bạn học sinh đang đi tới, điền vào chỗ chấm. 

Bài giải 

 Có 1 cô giáo, có thêm 5 bạn học sinh đang đi tới. Hỏi có tất cả bao nhiêu 

người? 

 


