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Ngày soạn: 

Ngày dạy: 

Lớp dạy: ĐHMN BK4 CQ 

Số tiết: 07 

CHƢƠNG 1 

CÁC DẠNG HOẠT ĐỘNG CỦA TRẺ MẪU GIÁO 

Tổng số tiết: 07 (06: LT; 01:TL) 

A. Mục tiêu 

1. Kiến thức 

 Cung cấp cho sinh viên kiến thức cơ bản về các dạng hoạt động của trẻ em lứa tuổi mẫu 

giáo 3-6 tuổi: Hoạt động vui chơi, hoạt động học tập và hoạt động lao động: 

- Bản chất, đặc điểm, cấu trúc, vai trò của trò chơi trong sự phát triển tâm lý của trẻ 

mẫu giáo. 

- Sự nảy sinh các yếu tố của hoạt động học 

- Những hình thức sơ đẳng của hoạt động lao động 

2. Kỹ năng 

- Rèn luyện kĩ năng đọc, nghiên cứu tài liệu, tổng hợp kiến thức về các dạng hoạt động 

của trẻ mẫu giáo. 

- Định hướng cho sinh viên biết vận dụng các dạng hoạt động một cách hợp lý của trẻ 

mẫu giáo vào quá trình giáo dục trẻ tại trường mầm non. 

- Kỹ năng lựa chọn các dạng hoạt động của trẻ cho phù hợp với nhận thức và khả năng 

tiếp nhận kiến thức thông qua các hoạt động đó. 

3. Thái độ 

-  Sinh viên có thái độ nghiêm túc, tích cực, tự giác trong quá trình tiếp nhận tri thức và 

rèn luyện kĩ năng. 

- Giao dục lòng yêu nghề, mến trẻ, hiểu trẻ để có tác động giáo dục cho phù hợp và đạt 

hiệu quả cao. 

B. Chuẩn bị 
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1. Giảng viên 

- Tài liệu chính: Nguyễn Ánh Tuyết ( chủ biên),(2014), Tâm lý học trẻ em lứa 

tuổi mầm non, NXB Đại học Sư phạm. 

- Tài liệu tham khảo: 

+ Trần Trọng Thủy (chủ biên) (2001), Bài tập thực hành Tâm lý học, NXB Đại 

học Quốc gia Hà Nội. 

+ Nguyễn  Ánh Tuyết (2001), Tâm lý học trẻ em, NXB Giáo dục. 

+ Nguyễn Ánh Tuyết ( chủ biên) – Đào Thanh Âm – Đinh Văn Vang (2001), 

Giáo dục học, NXB Giáo dục. 

+ Lê Xuân Tiến (2010), Bài tập thực hành tâm lý học lứa tuổi mẫu giáo, Bộ môn 

tâm lý giáo dục trường Đại học sư phạm Hà Nội 2. 

2. Ngƣời học 

* Tài liệu: 

Nguyễn Ánh Tuyết ( chủ biên),(2014), Tâm lý học trẻ em lứa tuổi mầm non, NXB Đại 

học Sư phạm. 

* Phương tiện 

- Đọc tài liệu trước khi đến lớp: Chương 1: Các dạng hoạt động của trẻ mẫu giáo 

- Sách vở ghi chép 

C. Phƣơng pháp, phƣơng tiện dạy học 

* Phương pháp dạy học 

- Phương pháp thuyết trình 

- Phương pháp đàm thoại, trao đổi 

- Nghiên cứu tài liệu 

* Phương tiện dạy học: Giáo án, sổ kế hoạch 

D. Nội dung bài giảng 

Hoạt động của GV và 

ngƣời học 

Nội dung 
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GV: Hãy trình bày các quan 

điểm sinh vật hóa trò chơi? 

SV: Trả lời 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chƣơng 1: Các dạng hoạt động của trẻ mẫu giáo 

1.1. Hoạt động vui chơi 

1.1.1. Các quan điểm sinh vật hóa trò chơi 

 Học thuyết sức dư thừa” của Ph.Siller 

-Coi trò chơi là cơ sở của tất cả các nghệ thuật. Nghệ 

thuật cũng như trò chơi được xuất hiện khi những nhu 

cầu sơ đẳng, cần thiết cho việc tồn tại của cuộc sống 

được đáp ứng.Việc đáp ứng những nhu cầu đó được 

thực hiện trong trò chơi và trong nghệ thuật. Trong 

những việc đó con người được nâng cao lên trên thực tế 

bình thường và thực sự có được tự do sáng tạo. 

-Đánh đồng trò chơi của trẻ em với trò chơi của những 

con vật bậc cao. Những năng lực dư thừa của các cơ thể 

con vật non không được sử dụng cho hoạt động thực, 

nên đã được tiêu khiển qua con đường bắt chước các 

hoạt động thực đó bằng trò chơi.Ở trẻ em trò chơi là sự 

bắt chước các hoạt động thực của bản thân và cả của 

người lớn. 

- Học thuyết này được thừa nhận nhưng vẫn tồn tại mâu 

thuẫn với các sự kiện thực tế: Sự dư thừa năng lượng 

của trẻ chỉ tạo điều kiện thuận lợi để thực hiện trò chơi 

chứ không phải nguyên nhân tạo ra trò chơi. 

*  Học thuyết cổ điển về trò chơi ( Karl Groos) 

- Đánh đồng những trò chơi của trẻ và của động vật non 

đều mang tính chất thuần túy sinh học 

- Học thuyết này mang tính sinh vật rõ rệt, trò chơi 

mang ý nghĩa sinh vật sâu sắc, còn thời thơ ấu chỉ là để 

dành riêng cho vui chơi 

- Đánh đồng trò chơi của con người với trò chơi của con 
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GV: Khái quát và giúp sinh 

viên đưa ra kết luận sư phạm 

 

 

 

vật, sự đánh đồng này không hoàn toàn đúng.Nhưng 

việc biểu hiện bản chất của trò chơi là sự chuẩn bị cho 

hoạt động sống thực sự sau này của đứa trẻ hoàn toàn 

đúng. 

* Học thuyết di truyền sinh học và trò chơi của Stenlin 

Kholl 

- Coi sự phát triển tâm lý ngườicủa đứa trẻ là sự thu 

gọn, lặp lại những thời kỳ phát triển của loài người. Do 

đó nội dung lẫn hình thức của trò chơi cũng lặp laị lịch 

sử phát triển của nhân loại đã trải qua từ thời kỳ nguyên 

thủy cho đến xã hội hiện nay. 

- Học thuyết này mâu thuẫn với nội dung thực tế của tế 

của trò chơi trẻ em, bất kỳ ở đâu thì trò chơi trẻ em cũng 

phản ánh cuộc sống xã hội hiện đại, phản ánh các mối 

quan hệ xã hội hiện đại. 

* Quan điểm sinh vật hóa trò chơi ( S.Freud) 

- Được hình thành từ học thuyết về cấu trúc nhân cách 

trong đời sống vô thức của con người. 

- Gắn trò chơi vào những đam mê sinh vật. Ông xem 

việc trẻ chơi cốt là để thỏa mãn những đam mê ấy. 

- Quan điểm này là nền tảng của học thuyết” trò chơi trị 

liệu” 

Kết luận: Điểm chung nhất của những học thuyết nói 

trên về trò chơi: 

- Khẳng định trò chơi là một hiện tượng hoàn toàn mang 

tính sinh vật nó mâu thuẫn với tính chất xã hội trong nội 

dung của trò chơi 

- Trong việc nghiên cứu trò chơi, quan điểm lịch sử bị 

loại bỏ. Người ta tách trò chơi ra khỏi các mối quan hệ 
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GV: Trình bày hiểu biết của 

các em về bản chất xã hội 

của trò chơi? 

NỘI DUNG:  

- Nguồn gốc 

- Hình thức biểu 

hiện 

- Nội dung 

SV: Đọc và nghiên cứu tài 

liệu đưa ra câu trả lời 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

xã hội và sự phát triển xã hội. 

- Trò chơi chỉ là phương tiện khăng định của đứa trẻ, 

người lớn không nên quáy rầy trò chơi của trẻ. 

1.1.2. Bản chất xã hội của trò chơi 

Các nhà tâm lý học Macxit đã khẳng định bản chất xã 

hội của trò chơi trẻ em. Trò chơi được xem là một hoạt 

động xã hội. Nó mang tính xã hội cả về nguồn gốc ra 

đời, về khuynh hướng, về nội dung và hình thức biểu 

hiện. 

* Về nguồn gốc 

-Theo Pleekhanop trò chơi là một nghệ thuật xuất hiện 

sau lao động và trên cơ sở của lao động. Trò chơi phản 

ánh hoạt động lao động cuả người lớn.=> Trò chơi là sự 

kết nối nối liền các thế hệ với nhau và truyền đạt những 

kinh nghiệm, những thành quả văn hóa từ thế hệ này 

đến thế hệ khác.  

- Theo các nhà tâm lý học Xô Viết thì trò chơi mang 

tính liên hệ với chính sự phát triển của xã hội loài người 

và với sự thay đổi vị trí của đứa trẻ trong hệ thống các 

mối liên hệ xã hội. 

+ Giai đoạn đầu tiên xã hội chưa có trò chơi. 

+ Sự xuất hiện công cụ lao động đòi hỏi trẻ phải có sự 

chuẩn bị lao động. Việc sử dụng công cụ lao động bắt 

đầu được luyện tập qua các trò chơi 

+Xuất hiện sự phân công lao động dẫn tới sự thay đổi vị 

trí của trẻ trong xã hội.Trẻ không thể trực tiếp tham gia 

vào lao động sản xuất và các mối quan hệ của người 

lớn.=> Sự mô phỏng ra đời tức là chơi, và cũng từ đây 

trò chơi đóng vai theo chủ đề ra đời để mô phỏng lại đời 
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Trong một số xã hội mà trẻ 

ở các gia đình đã sớm tham 

gia vào công việc nặng nhọc 

làm cho chúng bị tước đi 

mất tuổi thơ và mất đi người 

bạn đồng hành đó là trò chơi 

 

 

 

 

 

 

 

GV: Khái quát và rút ra kết 

luận sư phạm 

 

 

 

GV: Chia nhóm thảo luận: 

Chứng minh vui chơi là hoạt 

động chủ đạo của trẻ mẫu 

giáo? 

SV: Các nhóm thảo luận và 

cử đại diện trình bày kết quả 

 

sống của người lớn. 

=>Trò chơi là một hiện tượng mang tính chất xã hội. 

* Hình thức biểu hiện 

Trò chơi được biểu hiện bởi những điều kiện mà mỗi xã 

hội tạo ra cho trẻ chơi. Tuy nhiên không phải xã hội nào 

cũng tạo ra điều ấy. 

* Nội dung ( Đặc biệt là qua trò chơi ĐVTCĐ) 

- Trò chơi này là trò chơi để mô phỏng lại đời sống xã 

hội của người lớn 

- Trong trò chơi ta có thể nhìn thấy dấu vết của thời đại  

=> Như vậy các trò chơi của trẻ đều mang trong mình 

dấu vết sâu sắc về sự phát triển của xã hội. Chỉ có xuất 

phát từ bản chất xã hội của trò chơi mới có thể giải thích 

được tính chất lịch sử cụ thể của nội dung các trò chơi 

trẻ em. 

Kết luận: Khẳng định bản chất xã hội của trò chơi trẻ 

em cũng là khẳng định tác động tích cực của người lớn 

lên trò chơi trẻ em.Có thể sử dụng trò chơi như một 

phương tiện giáo dục quan trọng đối với trẻ em. 

1.1.3. Vui chơi là hoạt động chủ đạo của trẻ mẫu giáo 

-Vào tuổi mẫu giáo nhiều hình thức hoạt động phong 

phú đã xuất hiện nhưng vui chơi mà trung tâm là trò 

chơi ĐVTCĐ được coi là hình thức hoạt động chủ đạo. 

Chính vui chơi đã gây ra những biến đổi về chất trong 

tâm lý của trẻ, nó chi phối toàn bộ đời sống tâm lý của 

trẻ và các dạng hoạt động khác. 

- Vui chơi có nhiều hình thức khác nhau nhưng hấp dẫn 

với trẻ vẫn là trò chơi ĐVTCĐ đây là loại trò chơi mang 

đầy đủ nhất ý nghĩa của việc chơi. Nó xuất hiện từ cuối 
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Ví dụ: Chẳng hạn trò chơi 

"bệnh viện" mô phỏng mối 

quan hệ giữa bác sĩ và bệnh 

nhân. 

Ví dụ:  trong trò chơi "mua 

bán", trẻ hiểu rằng "người 

mua"có nghĩa vụ phải trả 

tiền cho "người bán", và 

được quyền chọn một vài 

thứ "hàng" nào đó mà mình 

thích, còn "người bán" khi 

nhận được "tiền" của "người 

mua" thì phải trao hàng cho 

họ. 

 

GV: Hãy trình bày đặc điểm 

của hoạt động vui chơi của 

trẻ mẫu giáo? 

SV: Suy nghĩ và đưa ra câu 

trả lời 

 

 

Ví dụ: Chẳng hạn trong trò 

chơi "khám bệnh", cái hấp 

dẫn trẻ chính là việc 

người"Bác sĩ" đeo cái ống 

nghe vào tai và hành động 

tuổi ấu nhi nhưng chỉ đến lứa tuổi mẫu giáo mới đạt tới 

độ hoàn thiện. 

- Khi tham gia vào trò chơi ĐVTCĐ trẻ được thỏa mãm 

nguyện vọng là sống và hoạt động như người lớn và 

những mối quan hệ qua lại giữa họ trog xã hội; 

- Trong trò chơi, lần đầu tiên những mối quan hệ giữa 

người với người được thể hiện ra một cách khách quan 

trước đứa trẻ. Qua trò chơi trẻ hiểu mỗi người trong xã 

hội đều có nghĩa vụ và quyền lợi của mình.  

- Trò chơi ĐVTCĐ là một hình thức độc đáo của sự tiếp 

xúc giữa trẻ với cuộc sống của người lớn. Trong khi 

chơi trẻ tái tạo lại đời sống xã hội xung quanh và qua đó 

trẻ học làm người 

1.1.4. Đặc điểm của hoạt động vui chơi của trẻ mẫu 

giáo 

Nói tới hoạt động vui chơi là nói tới trò chơi ĐVTCĐ Vì 

đó là loại trò chơi đặc biệt 

 Trò chơi là dạng hoạt động không mang tính bắt 

buộc 

- Vui chơi không phải là hoạt động tạo ra sản phẩm và 

hành động chơi không buộc phải tuân theo một phương 

thức trặt chẽ. Nguyên cớ thức đẩy trẻ tham gia vào trò 

chơi chính là sức hấp dẫn của bản thân trò chơi mà 

không hề bị ràng buộc bởi những cái khác, ngay cả kết 

quả của sự vui đó. 

- Khi tham gia vào trò chơi trẻ không hề quan tâm tới 

kết quả chơi=> Động cơ của hoạt động vui chơi nằm 

ngay trong quá trình hoạt động chú không phải nằm ở 

kết quả=>Trẻ chơi mang tính tự nguyện rất cao, trẻ thích 
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đặt ống nghe lên "người 

bệnh", còn việc khám đúng 

bệnh và có chữa bệnh được 

hay không thì điều đó trẻ 

không cẩn chú ý đến. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

trò chơi nào thì chơi một cách say mê trò chơi đó. Trò 

chơi mà không có niềm vui sướng thì không còn là trò 

chơi nữa. 

* Trò chơi là một hoạt động mang tính tự lập 

- Trong trò chơi trẻ mẫu giáo biểu hiện rõ nhất ý thức 

làm chủ. Trẻ hoạt động hết mình, tích cực, độc lập chủ 

động. 

- Trong hoạt động vui chơi người lớn không thể áp đặt 

hay chơi hộ trẻ, chỉ có thể gợi ý, hướng dẫn mà thôi. Trẻ 

chỉ thực hiện những điều gợi ý ấy khi thấy phù hợp. 

- Tác dụng giáo dục của người lớn với trẻ trong hoạt 

động vui chơi là ở chỗ người lớn biến những yêu cầu 

giáo dục thành nội dung của hoạt động vui chơi và 

hướng dẫn tổ chức cho trẻ vui chơi sao cho vừa thỏa 

mãn những nhu cầu, hứng thú của trẻ, vừa đạt được 

những yêu cầu giáo dục. 

- Vui chơi càng mang tính tự nguyện bao nêu thì càng 

phát huy ở trẻ tính tích cực, chủ động, độc lập và nảy 

sinh nhiều sáng kiến bấy nhiêu. 

* Vui chơi đặc biệt là trò chơi ĐVTCĐ là một hoạt động 

đòi hỏi sự phối hợp giữa các thành viên trong trò chơi 

với nhau. 

Ở lứa tuổi trước trẻ không có nhu cầu chơi cùng nhau 

nhưng đến độ tuổi mẫu giáo trẻ mới thực sự có nhu cầu 

chơi với nhau: 

- Trò chơi đối với trẻ MG bao giờ cũng phản ánh mặt 

nào đó của xã hội người lớn, mà hoạt động của người 

lớn lại không mang tính chất riêng lẻ đơn độc. Hoạt 

động của người lớn bao giờ cũng mang tính chất xã hội. 
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Ví dụ: Chẳng hạn trẻ đóng 

vai bác sĩ thì cần phải đeo 

ống nghe và khám cho 

người bệnh mặc dầu hành 

động đó chỉ là giả vờ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GV: Phân tích cấu trúc của 

trò chơi đóng vai theo chủ 

đề? 

NỘI DUNG: 

- Để tiến hành một trò chơi mô phỏng đời sống xã hội, 

buộc phải có nhiều trẻ cùng tham gia, hoạt động cùng 

nhau 

-Tính tích hợp là một nét phát triển mới, một nét tiêu 

biểu trong hoạt động vui chơi của trẻ MG => Nảy sinh 

Xã hộ trẻ em” 

* Trò chơi mang tính chất ký hiệu - tượng trưng 

- Trong khi chơi trẻ đều tự nhận cho mình một vai nào 

đó và thực hiện những hành động của vai chơi 

- Trong khi chơi trẻ lấy vật này thay thế cho vật kia và 

đặt tên cho vật thay thế rồi hành động với đồ vật thay hế 

cho phù hợp với tên gọi của nó. 

=> Đó là sự ra đời một chức năng mới của ý thức: Chức 

năng ký hiệu - tượng trưng. Sự ra đời của chức năng này 

chứng tỏ trẻ đã bước sang một loại hình mới của việc 

nhận thức hiện thực, một lọi hình đặc trưng của con 

người: Đó là sự nhận thức hiện thực thông qua hệ thống 

một ký hiệu. Điều đó nói lên trẻ đã biết dùng những ký 

hiệu tượng trưng để nhận thức thế giới. Nhờ vậy, các 

chức năng tâm lý khác đều được phát triển theo hướng 

các chức năng tâm lý người, trong đó tín hiệu thử hai 

đóng vai trò cực kỳ quan trọng. 

1.1.5. Cấu trúc của trò chơi đóng vai theo chủ đề 

Trò chơi ĐVTCĐ là loại trò chơi phổ biến nhất của trẻ 

MG, nhưng nó lại có cấu trúc phức tạp. 

1.1.5.1. Chủ đề và nội dung của trò chơi ĐVTCĐ 

* Chủ đề của trò chơi ĐVTCĐ 

Trò chơi ĐVTCĐ nó phản ánh cuộc sống xung quanh 

rất đa dạng với các mảng hiện thực được coi là chủ đề 
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Chủ đề và nội dung của trò 

chơi ĐVTCĐ 

Vai chơi và hành động chơi 

Những mối quan hệ qua lại 

trong trò chơi 

Đồ chơi và hoàn cảnh chơi 

 

SV: Trả lời 

Ví dụ: chủ đề sinh hoạt gia 

đình,chủ đề bán hàng, chủ 

đề giao thông vận tải, chủ đề 

bộ đội, chủ đề dạy học v.v.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

của trò chơi 

-Chủ đề của trò chơi muôn mầu muôn vẻ của cuộc sống 

hiện thực.  

- Phạm vi hiện thực mà trẻ tiếp xúc càng rộng bao nhiêu 

thì số lượng chủ đề chơi của trẻ được tăng dần bấy nhiêu 

cùng với sự phát triển của chúng. 

- Chủ đề chơi được phát triển không chỉ theo số lượng 

mà còn được phức tạp hóa dần và được mở rộng ra. 

Cùng một chủ đề nhưng mỗi lứa tuổi trẻ lại tái tạo các 

mặt rất khác nhau của hiện thực cuộc sống. 

* Nội dung của trò chơi ĐVTCĐ 

Nội dung của trò chơi là những hoạt động của người lớn 

mà đứa trẻ nhận thức được và phản ánh vào trò chơi của 

mình. Đó là những hành động của người lớn với các đồ 

vật, những mối quan hệ giữa họ với nhau, những yếu tố 

thẩm mỹ, đạo đức... 

- Nội dung của trò chơi ở các độ tuổi là khác nhau. Sự 

tái tạo lại những hoạt động cũng khác nhau do sự tiếp 

nhận và mở rộng kiến thức khac nhau 

- Nội dung chơi cũng có những khía cạnh khác nhau, 

tích cực hoặc tiêu cực của mảng hiện thực mà trẻ tái tạo. 

Do vậy mà người lớn cần quan tâm tới để giáo dục trẻ 

=> Kết luận: Vai trò của người giáo dục không những 

giúp trẻ có được những chủ đề chơi ngày càng phong 

phú, rộng lớn mà còn giúp trẻ nắm được những hành 

động của người lớn trong hiện thực, hiểu được những 

mối quan hệ qua lại giữa người lớn trong xã hội theo 

chức năng của mỗi người và đặc biệt là giúp trẻ phân 

biệt được cái xấu, cái đẹp, cái đúng, cái sai trong những 
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Ví dụ: Có thể trẻ mô phỏng 

lại một hành động của một 

chú bộ đội giúp đỡ cụ già, 

em bé lên tàu, cũng có thể là 

hành vi hống hách của một 

nhân viên phục vụ đối với 

hành khách...  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

quan hệ ấy. 

1.1.5.2. Vai chơi và hành động chơi 

* Vai chơi 

Trò chơi ĐVTCĐ xuất hiện là để thoả mãn nhu cầu của 

trẻmuốn được giống người lớn, mong muốn được làm 

việc như người lớn.  

-Vai chơi tức là ướm mình vào vị trí của người lớn và 

bắt chước hành động của người đó. Vai chơi là yếu tố 

quan trọng để tạo nên trò chơi.  

-Đóng vai có nghĩa là tái tạo lại hành động của một 

người lớn với các đồ vật trong những mối quan hệ nhất 

định với những người xung quanh.  

- Trong vai chơi trẻ nhận làm một chức năng xã hội của 

một người nào đó, thường là chức năng mang tính chất 

nghề nghiệp như lái xe, dạy học,chữa bệnh, bán hàng...  

- Đóng vai là con đường để trẻ thâm nhập vào cuộc sống 

của người lớn xung quanh. 

- Muốn trở thành một vai nào đó trong trò chơi, điều 

quan trọng nhất là phải biết thực hiện hành động của vai 

đó, như bác sĩ thì phải biết khám bệnh, giáo viên thì 

phải biết 

giảng bài, bộ đội thì phải biết bắn súng...  

* Hành động chơi 

- Những hành động này xuất phát từ những hành động 

thực tế mà trẻ trông thấy trong cuộc đời thực hay nghe 

kể lại. 

- Thao tác của hành động lại phải phụ thuộc vào đồ chơi 

(hay vật thay thế). Điều này nói lên rằng hành động chơi 

và cả thao tác chơi đều phải phù hợp với điều kiện thực 
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tế. 

- Vai trong trò chơi quy định hành động của trẻ đối với 

đồ vật và cả hành động của trẻ đối với bạn cùng chơi. 

- Hành động chơi là mô phỏng, nó không hoàn toàn 

giống như hành động của người lớn, bởi vì mục đích của 

hành động chơi không nhằm vào kết quả mà nhằm vào 

chính quá trình chơi.  

- Hành động chơi không đòi hỏi phải có thao tác đúng 

kỹ thuật mà chỉ cần mô phỏng theo hình thức của nó và 

mang tính khái quát.  

=> Chính tính khái quát mang tính ước lệ của hành động 

chơi cho phép trẻ tiến hành trò chơi trong những điều 

kiện các đồ chơi khác nhau. 

1.1.5.3. Những mối quan hệ qua lại trong trò chơi 

Chơi là một loại hoạt động chung đầu tiên và cơ bản của 

trẻ mẫu giáo, trong đó cóhai mối quan hệ qua lại giữa 

những trẻ em cùng tham gia vào trò chơi: quan hệ chơi 

và quan hệ thực  

*Quan hệ chơi:  

- Là những quan hệ qua lại của các vai trong trò chơi 

theo một chủ đề nhất định, mô phỏng mối quan hệ của 

người lớn trong xã hội, như quan hệ giữa mẹ và con 

trong trò chơi gia đình, quan hệ giữa người mua và 

người bán trong trò chơi bán hàng... Đó là những quan 

hệ được trẻ quan tâm và trở thành đối tượng hành động 

của chúng. 

* Quan hệ thực 

- Là những quan hệ qua lại giữa những trẻ và những 

người cùng tham gia vào trò chơi, những người bạn 



Trường ĐH Tân Trào                  Khoa GD Mầm non 

 

 

GV: Nguyễn Thị Ngọc Diệp                                       Học phần: Tâm lý học trẻ em 2 

       

13 

 

 

 

GV: Khái quát và đƣa ra 

kết luận 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cùng thực hiện một công việc chung. Trẻ tập hợp nhau 

thành nhóm để bàn bạc với nhau về chủ đề chơi, về việc 

phân vai, thuận với nhau về quy tắc hành vi của vai này 

hay vai nọ và giải quyết các vấn đề xảy ra trong quá 

trình chơi. 

=> Kết luận:  

- Trong trò chơi ĐVTCĐ, các quan hệ xã hội được bộc 

lộ ra rõ rệt. Việc thực hiện hành động của vai chơi là 

phải tạo ra các mối quan hệ với các vai khác nhau. Sức 

sống của trò chơi ĐVTCĐ là ở chỗ nó tạo ra được 

những mối quan hệ giữa các vai. Đó chính là bản chất 

xã hội của trò chơi ĐVTCĐ. Đó chính là cái ý của trò 

chơi, là cái cơ bản nhất của nó, đó chính là ý nghĩa xã 

hội  được thể hiện ở những thái độ, những quan hệ mà 

trẻ thiết lập được giữa các vai. 

- Trong trò chơi ĐVTCĐ, nghĩa được biểu hiện ở các đồ 

vật, mỗi đồ vật có một nghĩa nhưng lại có rất nhiều ý 

khác nhau: để làm gì? vì lẽ gì? phục vụ cho ai? 

- Trò chơi của trẻ, đó chính là cái xã hội người lớn thu 

nhỏ lại và cũng chứa đầy những mối quan hệ phức tạp. 

- Những mối quan hệ xã hội được mô phỏng vào trò 

chơi có một đặc điểm đáng lưu ý là nó làm nảy sinh luật 

lệ hành động của các vai, buộc trẻ phải tuân theo như là 

những quy tắc xã hội. Như vậy là luật lệ hành động của 

các vai được nảy sinh từ những mối quan hệ được xác 

lập giữa những trẻ em tham gia vào trò chơi. 

- Những trò chơi theo nhóm như vậy làm bộc lộ những 

mối quan hệ xã hội một cách rõ ràng và hành vi của trẻ 

phải phục tùng chuẩn mực do các mối quan hệ đó quy 

định. Sự phát triển đó là điều kiện quan trọng nhất để 

nhận biết chính nguyên lý của luật chơi và đó cũng là cơ 
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sở nảy sinh bản thân "Trò chơi có luật". 

1.1.5.4. Đồ chơi và hoàn cảnh chơi 

* Đồ chơi 

Có hai loại đồ chơi: 

- Là những đồ chơi do người lớn làm cho trẻ, mô phỏng 

theo những đồ vật 

thực, như con búp bê, cái bát, cái thìa, ô tô bằng nhựa... 

được gọi là đồ chơi hình tượng.  

-Là những vật thay thế cho đồ vật thực.  

Đặc điểm: 

- Trong khi thực hiện hành động của vai chơi trẻ 

không có được những đồ vật tương ứng. Để cho 

hành động được tiến hành theo chủ đề và nội dung 

chơi đã được đặt ra, trẻ cần phải lấy các đồ vật 

khác để thay thế cho đồ vật thực tương ứng.  

- Do đồ chơi chỉ là vật thay thế nên thao tác chơi 

của trẻ không trùng với hành động của vai, đó là 

lý do làm nảy sinh hoàn cảnh tưởng tượng (tức là 

hoàn cảnh chơi).  

* Hoàn cảnh chơi: Hành động chơi không được sinh ra 

từ hoàn cảnh tưởng tượng mà ngược lại, hoàn cảnh 

tưởng tượng lại được sinh ra từ hành động chơi (tức là 

khi thao tác với đồ vật thay thế không trùng với hành 

động của vai). Nói cách khác, hoạt động chơi của trẻ đã 

tạo ra kết quả và hoàn cảnh chơi tưởng tượng .Có nghĩa 

là hoạt động chơi làm nảy sinh trí tưởng tượng chứ 

không phải trí tưởng tượng có trước khi chơi, mà đó là 

kết quả của hoạt động chơi. Ta dễ dàng nhận thấy là, khi 

trẻ không chơi thì không tưởng tượng ra hoàn cảnh chơi.  
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GV: Trình bày vai trò của 

trò chơi trong sự phát triển 

tâm lý của trẻ mẫu giáo? 

SV: Suy nghĩ và trả lời 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.6. Vai trò của trò chơi trong sự phát triển tâm lý 

của trẻ mẫu giáo 

Những phẩm chất tâm lý và những đặc điểm nhân cách 

của trẻ em mẫu giáo được 

phát triển mạnh mẽ nhất là trong hành động vui chơi. 

a. Hoạt động vui chơi ảnh hưởng mạnh tới sự hình 

thành tính chủ định của quá trình tâm lý 

- Trong trò chơi, ở trẻ bắt đầu hình thành chú ý có chủ 

định và ghi nhớ có chủ định.  

- Khi chơi trẻ tập trung chú ý hơn và ghi nhớ được nhiều 

hơn.  

b. Tình huống trò chơi và những hành động của vai chơi 

ảnh hưởng thường xuyên tới sự phát triển của hoạt động 

trí tuệ của trẻ mẫu giáo: 

- Trong trò chơi đứa trẻ học hành động với tính chất 

tượng trưng. Vật thay thế trở thành đối tượng của tư 

duy. - Trong khi hành động với vật thay thế trẻ em học 

suy nghĩ về đối tượng thực. Dần dần những hành động 

chơi với các vật thay thế được rút gọn và mang tính khái 

quát. 

- Trò chơi góp phần rất lớn vào việc chuyển tư duy từ 

bình diện bên ngoài (tư duy trực quan - hành động) vào 

bình diện bên trong (tư duy trực quan - hình tượng).  

- Trò chơi còn giúp trẻ tích lũy biểu tượng làm cơ sở cho 

hoạt động tư duy. Đồng thời những kinh nghiệm được 

rút từ các mối quan hệ qua lại mà trẻ lập kế hoạch hành 

động và tổ chức hành vi của bản thân mình sao cho phù 

hợp. 

c. Vui chơi ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển ngôn 

ngữ của trẻ mẫu giáo: 
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- Tình huống trò chơi đòi hỏi mỗi đứa trẻ tham gia vào 

trò chơi phải có một trình độ giao tiếp bằng ngôn ngữ 

nhất định. Để đáp ứng được những yêu cầu của việc 

cùng chơi, trẻ phải phát triển ngôn ngữ một cách rõ ràng 

mạch lạc. 

- Chơi chính là điều kiện kích thích trẻ phát triển ngôn 

ngữ một cách nhanh chóng. 

d. Trò chơi ĐVTCĐ có ý nghĩa quyết định đối với sự 

phát triển trí tưởng tượng của trẻ mẫu giáo: 

- Trong hoạt động vui chơi đứa trẻ học thay thế đồ vật 

này bằng đồ vật khác, nhận đóng các vai khác nhau. 

Năng lực này là cơ sở để phát triển trí tưởng tượng. 

- Hoạt động vui chơi của trẻ đã làm nảy sinh hoàn cảnh 

chơi, tức là làm nảy sinh trí tưởng tượng . 

- Trong khi chơi trẻ thả sức mà suy nghĩ tìm tòi, thả sức 

mà ước mơ tưởng tượng. 

- Phương tiện có liệu quả nhất để nuôi 

dưỡng trí tưởng tượng, đó là trò chơi. Trong hoạt động 

vui chơi trí tưởng tượng càng được phát triển thêm một 

bước căn bản: chuyển tưởng tượng từ bình diện bên 

ngoài vào bình diện bên trong. Đây mới là dạng tưởng 

tượng đích thực. 

e. Trò chơi ĐVTCĐ tác động rất mạnh đến sự phát triển 

của đời sống tình cảm của trẻ mẫu giáo: 

- Trong khi vui chơi trẻ tỏ ra rất vui sướng và nhiệt tình. 

Khi phản ánh vào trò chơi những mối quan hệ giữa 

người và người và nhập vào những mối quan hệ đó thì 

những rung động mang tính người được gợi lên ở trẻ.  

- Trò chơi tác động mạnh đến trẻ em trước hết chính là 

vì nó thâm nhập một cách dễ dàng hơn cả vào thế giới 
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tình cảm của chúng, mà tình cảm đối với trẻ lại là động 

cơ hành động mạnh mẽ nhất. 

- Đứa trẻ bị hấp dẫn bởi trò chơi đến mức say mê, vì qua 

trò chơi trẻ cảm nhận được cái hay, cái đẹp trong xã hội 

người lớn bằng con mắt trẻ thơ. Những hành động đó 

trong khi chơi giúp cho đời sống tình cảm của trẻ ngày 

càng phong phú và sâu sắc. 

g. Phẩm chất ý chí của trẻ mẫu giáo được hình thành 

mạnh mẽ trong trò chơi, đặc biệt là trò chơi ĐVTVĐ. 

-  Khi tham gia vào trò chơi, nhập vai quan hệ với các 

bạn cùng chơi luộc trẻ phải đem những hành động của 

mình phục tùng những yêu cầu nhất định bắt nguồn từ ý 

đồ chung của cuộc chơi. Từ đó mà trẻ biết điều tiết hành 

vi của mình theo chuẩn mực xã hội thông qua vai mình 

đóng, biết điều khiển hành vi của mình bằng ý chí, đặt ý 

muốn riêng phục tùng mục đích chung của nhóm chơi. 

- Qua trò chơi, trẻ còn được hình thành những phẩm 

chất ý chí như tính mục đích,tính kỷ luật, tính dũng 

cảm.Những đức tính này do nội dung trò chơi quyết 

định.  

Kết luận: Như vậy hoạt động vui chơi mà trung tâm là 

trò chơi ĐVTCĐ ở tuổi mẫu giáo thực sự đóng vai chủ 

đạo. Thông qua vui chơi và hành động chơi với những 

mối quan hệ giữa bạn bè cùng chơi, trẻ tiếp thu kinh 

nghiệm xã hội loài người, mở ra một chặng đường phát 

triển mới về chất. Đó là giai đoạn đầu tiên của quá trình 

hình thành nhân cách, chuẩn bị cho bước phát triển sau. 

- Nhờ có trò chơi ĐVTCĐ, trẻ em không tự coi mình 

bằng con mắt tự kỷ trung tâm như lúc 3 tuổi trở xuống, 

mà là một người, như một nhân vật của đời sống xã hội, 

đảm nhiệm một chức năng xã hội.  
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 GV: Khái quát lại 

nội dung 

 

 

GV: Trình bày các dạng 

hoạt động khác của trẻ mẫu 

giáo? 

GV: Trình bày sự nảy sinh 

các yếu tố của hoạt động 

học? 

NỘI DUNG: 

- Đặc điểm của 

hoạt động học 

- Các yếu tố nảy 

sinh hoạt động học 

SV: Trả lời 

 

 

 

 

- Trò chơi là phương tiện phát triển toàn diện nhân cách 

của trẻ, qua việc phát triển các chức năng tâm lý như đã 

trình bày ở trên mà phát triển các mặt của nhân cách: trí 

tuệ, thể chất, đạo đức, thẩm mỹ. 

- Trò chơi là hoạt động chủ đạo của trẻ mẫu giáo vì nó 

tạo ra những nét tâm lý đặc trưng cho tuổi mẫu giáo, mà 

nổi bật hơn hết là tính hình tượng và tính dễ xúc cảm, 

khiến cho nhân cách của trẻ mẫu giáo mang tính độc đáo 

khó tìm thấy ở các lứa tuổi khác. 

- Khi xác nhận rằng vui chơi là hoạt động chủ đạo của 

trẻ mẫu giáo thì việc tổ chức các trò chơi cho trẻ là cực 

kỳ quan trọng và có ý nghĩa giáo dục to lớn. Tổ chức trò 

chơi chính là tổ chức cuộc sống của trẻ, trò chơi là 

phương tiện để trẻ học làm người. 

1.2. Các hoạt động khác của trẻ mẫu giáo 

1.2.1. Sự nảy sinh các yếu tố của hoạt động học tập 

Hoạt động học tập là hoạt động lấy khái niệm khoa học 

làm đối tượng, động cơ của các hoạt động này là chiếm 

lĩnh tri thức khoa học của loài người đã tích luỹ được. 

Hoạt động học tập là dạng hoạt động chủ đạo của học 

sinh phổ thông và chỉ đến tuổi học sinh phổ thông dạng 

hoạt động này mới phát triển tới mức chính thức, còn 

trước đó, ở tuổi mẫu giáo, hoạt động học tập đang ở thời 

kỳ phôi thai. 

* Đặc điểm hoạt động học tập: 

- Hoạt động học tập là tính hệ thống của đối tượng hoạt 

động được thể hiện trong chương trình của các môn học 

và các môn học được cấu tạo theo lôgic nội tại của các 

bộ môn khoa học tương ứng. 

- Được tiến hành trong các hình thức được tổ chức chặt 
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chẽ . 

- Hoạt động học tập không phải là một hoạt động tự do, 

mà mang tính chất bắt buộc. 

- Việc học tập của học sinh là một nghĩa vụ đối với xã 

hội. Hoạt động học tập còn đòi hỏi người học phải biết 

tự kiểm tra, tự đánh giá. 

* Những yếu tố của hoạt động học tập xuất hiện ở trẻ 

mẫu giáo: 

- Thế giới biểu tượng của trẻ phong phú dần lên và làm 

nảy sinh tính ham hiểu biết, hứng thú nhận thức đối với 

những điều mới lạ. Tuy nhiên lòng ham hiểu biết của trẻ 

mẫu giáo vẫn chưa đủ để bảo đảm thái độ sẵn sàng học 

tập, tiếp thu tri thức một cách có hệ thống trong các môn 

học.  

- Để hình thành những hứng thú bền vững và nảy sinh 

những kỹ năng hoạt động trí tuệ, chuẩn bị cho trẻ vào 

trường phổ thông, người ta đã dạy trẻ trong các hình 

thức có tổ chức đặc biệt gọi là "tiết học". 

Đặc điểm tiết học của trẻ MG: 

+ Đó là một khoảng thời gian nhất định được tăng dần 

lên theo lứa tuổi. 

+ Thường mang tính tích hợp và lấy trò chơi làm 

phương pháp chủ yếu, nhằm tiếp nhận một lĩnh vực văn 

hoá nào đó, chứ không phải là để lĩnh hội một mỹ học, 

được cấu trúc theo lôgic nội tại của một khoa học tương 

ứng. 

=>Việc dạy học trong các tiết học có một ý nghĩa quan 

trọng đối với việc làm nảy sinh các yếu tố của hoạt động 

học tập ở trẻ mẫu giáo. 
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SV: Đưa ra kết luận sư 

phạm 

 

GV: Trình bày những hình 

thức sơ đẳng của hoạt động 

lao động? 

NỘI DUNG: 

- Đặc điểm của 

hoạt động lao động 

- Những hình thức 

sơ đẳng của hoạt động 

lao động 

- Trẻ bắt dầu tiếp cận với quy luật chung của sự vật và 

hiện tượng xung quanh, trẻ em rất thích theo dõi biểu 

hiện của những quy luật chung trong những trường hợp 

riêng. Dần dần trẻ cảm nhận thấy rằng chính học tập ở 

trường phổ thông mới là con đường dẫn tới những khám 

phá kỳ diệu ấy. 

- Hứng thú của trẻ dần dần được phân hoá và bền vững, 

tạo nên ở trẻ nguyện vọng được học tập để tiếp thu tri 

thức mới.  

- Trẻ bắt đầu tự kiểm tra những hành động của mình và 

đánh giá những tri thức và kỹ năng của mình một cách 

đúng đắn hơn. Nhờ vậy những kỹ năng tự kiểm tra và tự 

đánh giá sẽ được hình thành. 

Kết luận: Trong thời kỳ mẫu giáo hoạt động học tập tuy 

chưa đạt tới dạng chính thức nhưng đã xuất hiện những 

yếu tố cần thiết (như tính chủ định của các quá trình tâm 

lý, ý thức nghĩa vụ, bước đầu tự kiểm tra, tự đánh giá...). 

Việc tổ chức trò chơi có định hướng cùng với việc tổ 

chức các "tiết học" vừa sức và hợp với đặc điểm phát 

triển của trẻ mẫu giáo sẽ làm thúc đẩy những yếu tố của 

hoạt động học tập được nảy sinh một cách thuận lợi, 

chuẩn bị tốt cho trẻ học tập ở trường phổ thông sau này. 

1.2.2. Những hình thức sơ đẳng của hoạt động lao 

động 

Hoạt động lao động là một loại hoạt động nhằm tạo ra 

những sản phẩm có ích cho xã hội, những giá trị vật chất 

và tinh thần cần thiết cho loài người. Đó là hình thức 

hoạt động cơ bản của người lớn, nó đòi hỏi những điều 

kiện thể lực và tâm lý cao. 

* Đặc điểm của hoạt động lao động 
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- Hoạt động lao động cũng không phải là loại hoạt động 

mang tính tự do, thoải mái mà nó mang tính chất bắt 

buộc. 

- Tham gia vào một hình thức lao động cũng cần có 

những tri thức, kỹ năng, kỹ xảo nhất định nhằm tạo ra 

những sản phẩm nhất định. 

-  Lao động là nghĩa vụ của mỗi người đối với xã hội và 

bản thân. 

- Lao động (đặc biệt là lao động công nghiệp) đòi hỏi 

phải có một trình độ tư duy khoa học, nắm được quy 

luật của việc làm ra sản phẩm, lập được kế hoạch hành 

động của mình, nắm được kỹ thuật, có tính sáng tạo, 

tính kỷ luật... có nghĩa là đòi hỏi phải có một nhân cách 

vững vàng và tích cực. 

* Những tiền đề cần thiết cho hoạt động lao động ở tuổi 

MG 

- Trẻ làm quen bước đầu với hoạt động lao động khi 

chúng quan sát người lớn làm việc hay thông qua 

chuyện kể, tranh vẽ. 

- Trong các cuộc chơi, trẻ tái tạo lại những hành động 

lao động và những mối quan hệ giữa những người lớn 

với nhau, qua đó mà thu nhận được những biểu tượng 

cần thiết về lao động, về ý nghĩa xã hội và tính chất hợp 

tác của nó. 

- Thông qua trò chơi, ở trẻ cũng được hình thành những 

hình thức đầu tiên của sự phân công và hợp tác của 

những người lao động, nói đúng hơn là trẻ học lao động. 

- Trong những hình thức hoạt động có sản phẩm (vẽ, 

nặn, cắt, dán...) trẻ mẫu giáo đã biết thực hiện những 
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SV tự rút ra kết luận sư 

phạm 

 

 

 

 

 

 

 GV: Khái quát lại 

toàn bộ nội dung của 

chương giúp sinh 

viên hệ thống lại lý 

thuyết đã học chuẩn 

bị cho hoạt động thực 

hành 

 

 

hành động nhằm tạo ra một kết quả nhất định.  

- Việc thực hiện những nhiệm vụ học tập đơn giản cũng 

góp phần hình thành ở trẻ sự tự kiểm tra, tự đánh giá 

công việc của mình. Tất cả những điều đó là tiền đề cần 

thiết để hình thành nên hoạt động lao động.  

Kết luận: Cần tổ chức cho trẻ tham gia những hình thức 

lao động đơn giản nhằm xuất hiện những tiền đề của 

hoạt động lao động. Đó mới là ý nghĩa to lớn của việc 

giáo dục lao động ở lứa tuổi mẫu giáo, chuẩn bị cho trẻ 

em bước vào cuộc sống tương lai với tư cách là một 

người lao động, một thành viên của xã hội. 

KẾT LUẬN CHUNG 

- Vui chơi, học tập và lao động là ba dạng hoạt động cơ 

bản của con người, trong đó thể hiện các trình độ phát 

triển theo bậc thang khác nhau của một đời người.Trẻ 

em mẫu giáo có thể tham gia vào các dạng hoạt động 

này, nhưng chỉ có hoạt động vui chơi là đạt tới dạng 

hoàn chỉnh nhất, còn học tập và lao động thì chỉ mới nảy 

sinh một số yếu tố như là tiền đề của những hoạt động 

đó mà thôi. 

- Hoạt động vui chơi tạo ra những biến đổi về chất trong 

sự phát triển tâm lý của trẻ mẫu giáo, đồng thời còn có 

tác động chi phối những hoạt động khác. Do đó hoạt 

động vui chơi đóng vai trò chủ đạo trong sự phát triển 

tâm lý của trẻ mẫu giáo. Vì vậy giáo dục ở giai đoạn này 

cần phải quan tâm hơn cả đến việc tổ chức hoạt động 

vui chơi, làm cho hoạt động này có hiệu quả giáo dục và 

phát triển mạnh mẽ nhất. 

- Bên cạnh hoạt động vui chơi có thể tổ chức cho trẻ 

tham gia vào những hoạt động khác như học tập và lao 
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động, nhưng chỉ với một liều lượng và mức độ nhẹ 

nhàng,vì những hoạt động này đang ở dạng sơ khai. 

Điều quan trọng là tạo điều kiện cho sự xuất hiện các 

tiền đề của hoạt động lao động và học tập.  

- Với ba dạng hoạt động trên mà chủ yếu là hoạt động 

vui chơi, có thể tổ chức cho trẻ em lĩnh hội những kinh 

nghiệm loài người về các lĩnh vực của nền văn hoá xã 

hội như tạo hình, âm nhạc, thể dục thể thao, văn hoá, 

ngôn ngữ, toán, xây dựng... Tuy nhiên việc lĩnh hội này 

cần được tổ chức sao cho phù hợp với những đặc điểm 

phát triển của trẻ (có nghĩa là lấy vui chơi làm hoạt động 

chủ yếu). 

GV: Giao nội dung thảo 

luận cho các nhóm 

SV: Thực hiện các bài tập 

nhóm: Trao đổi, thảo luận 

và trình bày trước lớp. 

GV: Nhận xét và khái quát 

lại 

THẢO LUẬN  

Nội dung thảo luận: giải quyết một số bài tập liên 

quan đến nội dung của chương 1. 

1. So sánh đặc điểm của hoạt động học tập của trẻ 

mầm non và trẻ ở trường phổ thông. Từ đó đưa ra 

những kết luận giáo dục trẻ cho phù hợp với khả 

năng nhận thức và tâm sinh lý của trẻ mầm non. 

2. Bài tập về đặc điểm phát triển hoạt động vui chơi 

của trẻ mẫu giáo. 

Giải quyết tình huống sư phạm: Trong buổi thảo luận về 

vai trò chủ đạo của hoạt động vui chơi. Có nhiều ý kiến 

khác nhau của giáo viên mầm non giải thích lý do về vai 

trò chủ đạo của hoạt động vui chơi của trẻ mẫu giáo. 

Lý do thứ nhất: Hoạt động vui chơi là hoạt động chủ đạo 

của trẻ mẫu giáo vì thời gian trẻ vui chơi trong ngày 

nhiều hơn so với hoạt động khác. 
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Lý do thứ hai: Hoạt động vui chơi rất phù hợp với trẻ 

mẫu giáo, trẻ có thể chơi cả ngày mà không biết chán ở 

trường mầm non. 

- Theo bạn các lý do trên về vai trò chủ đạo của 

hoạt động vui chơi có đúng không? Tại sao? 

- Hãy cho ý kiến của cá nhân bạn về vấn đề nêu 

trên. 

 

E. Câu hỏi, hƣớng dẫn học tập, thảo luận  

1. Đọc lại nội dung lý thuyết và trả lời một số câu hỏi sau: 

- Phân tích bản chất xã hội của hoạt động vui chơi, nhất là trò chơi ĐVTCĐ. 

- Nêu rõ sự nảy sinh và phát triển hoạt động vui chơi ở trẻ em. Điều đó có ảnh 

hưởng đến sự phát triển tâm lý của trẻ em như thế nào? 

- Phân tích đặc điểm và cấu trúc của trò chơi đóng vai theo chủ đề. 

- Tại sao người ta nói: Hoạt động vui chơi là hoạt động chủ đạo của trẻ mẫu giáo? 

- Việc tham gia vào hoạt động học tập và lao động mang lại những gì cho sự phát 

triển của trẻ em mẫu giáo? 

Nên tổ chức những hoạt động này như thế nào cho phù hợp với đặc điểm phát triển 

của trẻ mẫu giáo. 

2. Đọc và nghiên cứu tài liệu nội dung kiến thức của Chương 2: Đặc điểm phát triển 

tâm lý của trẻ mẫu giáo bé (từ 3- 4 tuổi). 
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Ngày soạn: 

Ngày dạy: 

Lớp dạy: ĐHMN BK4 CQ 

Số tiết: 07 

CHƢƠNG 2 

ĐẶC ĐIỂM PHÁT TRIỂN TÂM LÝ CỦA TRẺ MẪU GIÁO BÉ (TỪ 3-4 TUỔI) 

Tổng số tiết: 07 (06:LT; 01: BT) 

A. Mục tiêu 

1. Kiến thức 

 Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về đặc điểm tâm lý của trẻ mẫu giáo bé 

(từ 3-4 tuổi) 

- Sự thay đổi về hoạt động chủ đạo của trẻ mẫu giáo bé. 

- Sự hình thành ý thức về bản thân (ý thức bản ngã). 

- Sự phát triển mang tính vượt bậc của tư duy. 

- Sự xuất hiện động cơ trong việc thực hiện hành động của mình. 

2. Kỹ năng 

- Rèn luyện kĩ năng đọc, nghiên cứu tài liệu, tổng hợp kiến thức về đặc điểm tâm lý của 

trẻ mẫu giáo bé.  

- Định hướng cho sinh viên biết vận dụng kiến thức và hiểu biết của mình về đặc điểm 

phát triển tâm lý của trẻ mẫu giáo bé một cách hợp lý vào quá trình giáo dục trẻ tại 

trường mầm non. 

- Kỹ năng lựa chọn các phương pháp, các dạng hoạt động cũng như nội dung học tập phù 

hợp với nhận thức và khả năng tiếp nhận kiến thức dựa trên đặc điểm tâm lý của trẻ.  

3. Thái độ 

-  Sinh viên có thái độ nghiêm túc, tích cực, tự giác trong quá trình tiếp nhận tri thức và 

rèn luyện kĩ năng. 
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- Giao dục lòng yêu nghề, mếm trẻ, hiểu trẻ để có tác động giáo dục cho phù hợp và dạt 

hiệu quả cao. Ý thức được trách nhiệm cũng như công việc của mình trong quá trình giáo 

dục trẻ. 

B. Chuẩn bị 

1. Giảng viên 

- Tài liệu chính: Nguyễn Ánh Tuyết ( chủ biên),(2014), Tâm lý học trẻ em lứa 

tuổi mầm non, NXB Đại học Sư phạm. 

- Tài liệu tham khảo: 

+ Trần Trọng Thủy (chủ biên) (2001), Bài tập thực hành Tâm lý học, NXB Đại 

học Quốc gia Hà Nội. 

+ Nguyễn  Ánh Tuyết (2001), Tâm lý học trẻ em, NXB Giao dục 

+ Nguyễn Ánh Tuyết ( chủ biên) – Đào Thanh Âm – Đinh Văn Vang (2001), 

Giáo dục học, NXB Giáo dục 

+ Lê Xuân Tiến (2010), Bài tập thực hành tâm lý học lứa tuổi mẫu giáo, Bộ môn 

tâm lý giáo dục trường Đại học sư phạm Hà Nội 2. 

2. Ngƣời học 

* Tài liệu: 

Nguyễn Ánh Tuyết ( chủ biên),(2014), Tâm lý học trẻ em lứa tuổi mầm non, NXB Đại 

học Sư phạm. 

* Phương tiện 

- Đọc tài liệu trước khi đến lớp: Chương 2: Đặc điểm phát triển tâm lý của trẻ mẫu giáo 

bé. 

- Sách vở ghi chép 

C. Phƣơng pháp, phƣơng tiện dạy học 

* Phương pháp dạy học 

- Phương pháp thuyết trình 

- Phương pháp đàm thoại, trao đổi 
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- Nghiên cứu tài liệu 

- Phương pháp thực hành nhóm 

* Phương tiện dạy học: Giáo án, sổ kế hoạch 

D. Nội dung bài giảng 

Hoạt động của GV và 

ngƣời học 

Nội dung 

 

 

 

 

GV: Hãy trình bày những 

nguyên nhân dẫn đế sự thay 

đổi hoạt động chủ đạo của 

trẻ mẫu giáo bé? 

SV: Suy nghĩ và đưa ra câu 

trả lời. 1-2 ý kiến trả lời 

 

 

 

Ví dụ: Trẻ không làm thế 

nào tiêm thuốc cho người 

bệnh được, nhưng đóng vai 

bác sĩ để giả vờ tiêm cho 

người bệnh thì lại được. 

Trẻ không lẽ lên lớp giảng 

bài như cô giáo thật, nhưng 

đóng vai cô giáo tả vờ 

giảng bài cho học sinh thì 

Chƣơng 2: Đặc điểm phát triển tâm lý của trẻ mẫu 

giáo bé (từ 3-4 tuổi) 

2.1. Sự thay đổi hoạt động chủ đạo 

2.1.1. Nguyên nhân dẫn đến sự thay đổi của hoạt động 

chủ đạo 

- Cuối tuổi ấu nhi (tuổi lên 3) ở trẻ xuất hiện một mâu 

thuẫn đó là mâu thuẫn giữa một bên là mà độc lập đang 

được phát triển mạnh, muốn tự mình làm tất cả mọi việc 

như người lớn, và một bên là khả năng còn quá non yếu 

của trẻ, không thể làm nổi những việc đó. Trong trường 

hợp này, người lớn không thể dùng biện pháp cấm đoán, 

vì như vậy là ngăn chặn bước đường phát triển của trẻ. 

Tình trạng trẻ em luôn luôn đòi hỏi "để con làm lấy?" đã 

dẫn đến hiện tượng khủng hoảng. Để giải quyết mâu 

thuẫn này, trẻ phải tìm đến một hoạt động mới: không 

làm thật được mọi việc như người lớn thì làm giả vờ (tức 

là làm chơi) vậy. Ở đó trò chơi đóng vai theo chủ đề đã 

xuất hiện. Rõ ràng trò chơi ĐVTCĐ xuất hiện chính là để 

thoả mãn nhu cầu của trẻ luôn được sống và làm việc như 

người lớn. 

- Hoạt động vui chơi (mà trung tâm là trò chơi ĐVTCĐ) 

đã xuất hiện ở cuối thời kỳ ấu nhi và kéo theo sự nẩy sinh 

những đặc điểm tâm lý mới ở trẻ em, nhưng đó mới chỉ ở 
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lại được 

 

 

 

 

 

GV khái quát lại nội dung 

 

 

 

 

 

GV: Trình bày đặc điểm 

của sự thay đổi hoạt động 

chủ đạo? 

SV: Suy nghĩ và đưa ra câu 

trả lờiVD: Giai đoạn trước 

3 tuổi: Nhiều cháu chỉ hí 

húi chơi với chiếc ô tô hoặc 

vài mẩu gỗ. Nếu có vài ba 

đứa trẻ nữa thì chúng cũng 

chỉ là chơi cạnh nhau thôi; 

mỗi đứa làm một việc, 

không cần biết đến nhau 

hoặc nếu có để ý đến bạn 

thì cũng chỉ là để giành lấy 

những thứ gì mình đang 

cần.  

giai đoạn khởi đầu và còn hết sức đơn giản. Những cấu 

tạo tâm lý mới đó sẽ được phát triển trong suốt thời kỳ 

mẫu giáo, dần dần mới xác định rõ ràng mỗi đứa trẻ là 

một con người có ý thức bản ngã. Điều đó diễn ra cùng 

với sự kiện hoạt động vui chơi được chuyển thành hoạt 

động chủ đạo. Đó chính là một bước chuyển biến cơ bản 

trong hoạt động của trẻ khi bước vào tuổi mẫu giáo. Hoạt 

động với đồ vật nguyên là hoạt động chủ đạo của trẻ ấu 

nhi, nay lùi xuống hàng thứ hai (tuy nó vẫn đang tiếp tục 

phát triển), nhường chỗ cho hoạt động vui chơi nổi lên 

chiếm ưu thế và giữ vai trò chủ đạo để tạo ra một chuyển 

biến cơ bản trong tâm lý trẻ, tức là bắt đầu hình thành 

một nhân cách con người.  

2.1.2. Đặc điểm của sự thay đổi hoạt động chủ đạo 

- Chuyển từ chơi một mình sang chơi cùng với nhau: 

Giai đoạn trước chúng ta thấy rõ là trẻ ấu nhi thường chơi 

một mình với đồ vật. Nhưng khi trò chơi ĐVTCĐ xuất 

hiện để mô phỏng lại cuộc sống của người lớn thì việc 

chơi một mình không đủ để thoả mãn nhu cầu của trẻ 

nữa, vì trẻ nhận thấy người lớn thường hoạt động cùng 

với những người khác. Vậy việc chơi bây giờ phải khác 

trước, và một trò chơi bao giờ cũng phải có nhiều vai. 

Tóm lại là có nhiều người để chơi với nhau, hoạt động 

cùng nhau mới giống như thật được. Như vậy là từ chơi 

một mình, chơi cạnh nhau đến chơi với nhau là một bước 

phát triển cơ bản trong hoạt động của trẻ. Cũng từ đây, 

việc chơi với nhau trong các trò chơi được chuyển thành 

hoạt động chủ đạo, tạo ra tính độc đáo trong sự phát triển 

tâm lý của trẻ ở lứa tuổi mẫu giáo. 

- Chưa đạt tới dạng chính thức mà chỉ mới ở dạng sơ khai 

của nó. Chính vì vậy mà hoạt động vui chơi ở độ tuổi 
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Giai đoạn khi xuất hiện 

TCĐVTCĐ như chơi trò 

chơi bác sĩ có bác sĩ thì 

phải có bệnh nhân, có 

người bạn hàng thì phải có 

người mua hàng 

Ví dụ: như trò "mẹ con", 

trò "cô giáo ở lớp mẫu 

giáo" hay trò "khám bệnh" 

v.v...  

Ví dụ: Đôi khi ta vẫn thấy 

đứa trẻ ôm một chiếc gối 

giả vờ ru em, cho em ăn, 

đôi khi cũng mắng mỏ em 

"bé gối" v.v... Nhưng thực 

ra đứa trẻ lúc này cũng chỉ 

nặng về bắt chước bề ngoài 

chứ chưa biết nhập vào vai 

người mẹ, chỉ khi nào có 

thêm một vài đứa trẻ khác 

cùng chơi, cùng phối hợp 

hành động thì lúc đó chúng 

mới phân vai cho nhau và 

mới nhập vai thực sự. 

 

 

 

 

Khái quát lại và gợi  ý sinh 

viên đưa ra kết luận sư 

mẫu giáo bé có những đặc điềm sau đây: 

+ Do vốn sống của trẻ còn quá ít ỏi nên việc mô phỏng 

lại đời sống xã hội của người lớn còn rất bị hạn chế. 

Những mảnh cuộc sống được đưa vào trò chơi chưa 

nhiều, chưa rộng, chỉ mới quanh quẩn với những sự việc 

gần gũi đối với trẻ. Có thể nói rằng chủ đề và nội dung 

chơi của trẻ mẫu giáo bé còn chật hẹp, nghèo nàn. 

+  Chưa biết phối hợp hoạt động cùng nhau: Nét đặc 

trưng của trò chơi ĐVTCĐ là ở chỗ trẻ cần phải hoạt 

động cùng nhau để mô phỏng lại những mối quan hệ của 

người lớn trong xã hội. Nhưng ở tuổi mẫu giáo bé, trẻ 

chưa quen phối hợp hoạt động với nhau. Trò chơi với đồ 

vật ở tuổi ấu nhi còn để lại dấu ấn khá đậm trong hoạt 

động vui chơi của trẻ, cho nên, tuy hoạt động vui chơi 

(thực chất là trò chơi ĐVTCĐ) được chuyển sang vị trí 

chủ đạo nhưng vẫn còn bị hoạt động chủ đạo cũ - hoạt 

động với đồ vật chi phối mạnh. Tuy trẻ đã biết bắt chước 

một số hành động phối hợp với nhau trong sinh hoạt của 

người lớn, nhưng việc vui chơi đó nhiều khi vẫn còn 

mang tính chất của việc chơi một mình. Chỉ khi nào 

chúng phân nhau đứa thì đóng vai bác sĩ, đứa thì đóng 

vai người mẹ bế con đến khám bệnh thì lúc đó mới có sự 

phối hợp với nhau. Như vậy là chúng đã thiết lập mối 

quan hệ giữa bà mẹ và người bác sĩ và chúng thực hiện 

những hành động phối hợp với nhau. Rõ ràng vai chơi 

chỉ xuất hiện từ những mối quan hệ, và sự mô phỏng tính 

chất của những mối quan hệ xã hội, đã quy định hành 

động phối hợp giữa trẻ với nhau trong trò chơi. Vậy 

muốn có trò chơi ĐVTCĐ thì trước hết cần phải tạo ra 

những mối quan hệ giữa các thành viên trong khi chơi 

với nhau.  
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phạm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GV: Các nhóm đọc, nghiên 

cứu tài liệu và cho biết sự 

hình thành ý thức bản ngã 

về bản thân của trẻ mẫu 

giáo bé có đặc điểm gì? 

SV: Các nhóm thảo luận và 

cử đại diện trình bày 

Ví dụ: Nhiều đứa trẻ vào 

tuổi ấy vẫn chưa biết mình 

lên mấy tuổi, con cái nhà 

ai, thậm chí không biết cả 

mình là con trai hay con gái 

nữa. 

 

Kết luận: Như vậy phải đến cuối tuổi mẫu giáo bé, nhất 

là vào tuổi mẫu giáo nhỡ, thì trò chơi ĐVTCĐ mới ở vào 

dạng chính thức, và lúc đó nó mới thực sự đóng vai trò 

chủ đạo và giữ vị trí trung tâm trong hoạt động của trẻ. 

Sở dĩ trò chơi ĐVTCĐ giữ vai trò chủ đạo ở lứa tuổi mẫu 

giáo, là vì trước hết nó giúp cho trẻ thiết lập những mối 

quan hệ với nhau (quan hệ thức lẫn quan hệ chơi). Người 

ta chỉ có thể trở thành một nhân cách khi được sống trong 

những mối quan nệ của con người, cũng là lúc sống trong 

xã hội. Ở tuổi mẫu giáo bé, khi mà trò chơi đóng vai theo 

chủ đề vừa mới xuất hiện và còn rất non yếu, nó vẫn tạo 

ra ở trẻ một cấu tạo tâm lý mới, một nhân cách với cấu 

trúc còn hết sức đơn giản, nhưng đó lại chính là xu 

hướng phát triển cơ bản của trẻ nhằm xác định một nền 

tảng nhân cách rõ ràng ở mỗi đứa trẻ. Do đó việc tập 

trung sinh lực để làm cho hoạt động vui chơi phát triển 

thật mạnh mẽ, đó là một công việc hết sức quan trọng, có 

ý nghĩa giáo dục lớn lao. 

2.2. Sự hình thành ý thức về bản thân 

- Ý thức về bản thân (còn gọi là ý thức bản ngã hay cái 

"tôi" của một người) đã chớm được nảy sinh từ cuối tuổi 

ấu nhi khi trẻ biết tách mình ra khỏi mọi người xung 

quanh để thận ra chính mình, biết mình có một sức mạnh 

và một thẩm quyền nào đó trong cuộc sống. Nhưng ý 

thức về bản thân của trẻ cuối tuổi ấu nhi còn hết sức mờ 

nhạt và bị pha trộn thêm tính chất mơ hồ, do đó trẻ còn 

chưa phân biệt được một cách rõ rệt đâu là mình và đâu 

là người khác.  

- Cùng với tháng năm qua đi, việc tiếp xúc của trẻ với thế 

giới bên ngoài được mở rộng dần ra. Trẻ biết được nhiều 

điều lý thú trong thiên nhiên. Nhưng quan trọng hơn cả là 
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Ví dụ: như tàu lá chuối vừa 

xanh,vừa che mát lại vừa 

có thể cuốn thành kèn để 

thổi, gà trống có mào đỏ 

chót và gáy ò ó o v.v...  

Ví dụ: Trong gia đình thì có 

quan hệ giữa ông bà, cha 

mẹ và con cái; ở trường 

mẫu giáo thì có quan hệ 

giữa cô giáo với các cháu, 

giữa các cháu và cô cấp 

dưỡng hay bác bảo vệ; 

trong bệnh viện thì có quan 

hệ giữa bác sĩ và người 

bệnh v.v...  

 

 

 

 

 

 

 

Ví dụ: Một em bé đòi mẹ 

đập quả trứng ra để lấy con 

gà con ở trong đó vì em 

nghe kể rằng gà nở từ trong 

trứng ra.  

Ví dụ: Chẳng hạn một em 

trẻ bắt đầu tìm hiểu thế giới của chính con người và dần 

dần khám phá ra được rằng xung quanh nó có biết bao 

nhiêu mối quan hệ chằng chịt giữa người với người. Đến 

tuổi mẫu giáo, trẻ rất muốn phát hiện ra những mối quan 

hệ ấy, nhập vào đó để học làm người lớn. Trò chơi 

ĐVTCĐ là một hoạt động đặc biệt giúp trẻ một cách có 

hiệu quả nhất để thực hiện được điều đó. 

+ Trò chơi ĐVTCĐ là nơi trẻ có thể nhập vào những mối 

quan hệ xã hội của người lớn - với những kinh nghiệm 

của họ về cuộc sống. Khi nhập vào những mối quan hệ 

trong trò chơi, điều quan trọng là trẻ phát hiện ra mình 

trong nhóm bạn bè cùng chơi.  

+ Kể cả trong quan hệ thực cũng như trong quan hệ chơi, 

trẻ có dịp đối chiếu so sánh những bạn cùng chơi với bản 

thân mình. Trẻ thấy được vị trí của mình trong nhóm 

chơi. Khả năng của mình so với các bạn ra sao rồi cần 

phải điều chỉnh hành vi của mình như thế nào để phục vụ 

cho mục đích chơi chung. Tất cả những điều đó đần dần 

sẽ giúp trẻ nhận ra được chính mình.  

-  Độ tuổi mẫu giáo bé là điểm khởi đầu của sự hình 

thành ý thức bản ngã, nên trong ý thức đó còn mang đặc 

điểm tự kỷ (lấy mình làm trung tâm). J. Piaget cho rằng 

đặc điểm tiêu biểu nhất trong tâm lý trẻ em từ 3 tuổi trở 

xuống là tính tự kỷ. Ở trẻ 3 tuổi chưa phân rõ thành hai 

thế giới: một thế giới bên ngoài là khách quan, một hệ 

giới bên trong là chủ quan. Có thể nói, trẻ em 3 tuổi còn 

chủ quan nhưng đây là tính chủ quan ngây thơ.  

+ Trẻ chưa phân biệt được thật rõ đâu là ý muốn, ý đồ 

chủ quan của mình và đâu là tính chất khách quan của sự 

vật. Cũng vì vậy thường xảy ra tình trạng là trẻ đòi làm 

những việc rất vô lý. Như vậy có thể thấy rằng em bé 
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bé đi qua cửa hàng bánh 

kẹo cứ nằng nặc đòi ăn kẹo 

không cần biết là bỏ mẹ em 

có tiền trong túi hay có ý 

định mua kẹo cho nó 

không. Có em bé đi chơi 

trong công viên cứ đòi mẹ 

phải hái tất cả những bông 

hoa ở đó mà không cần biết 

tới luật lệ bảo vệ cây cối ở 

đây. 

 

 

 

 

 

 

 

 

GV: Nêu lại hiểu biết của 

các em về tuy duy của trẻ 

ấu nhi mà chúng ta đã học? 

SV: Trả lời 

 

 

 

 

chưa nhận ra quy luật khách quan của sự vật nên đem ý 

muốn chủ quan của mình gắn cho sự vật xung quanh. 

+ Trẻ còn chưa nhận rõ đâu là ý muốn, nhu cầu chủ quan 

của mình với những quy định, những luật lệ, những quy 

tắc trong xã hội, do đó nhiều em thường đòi hỏi vô lý mà 

người lớn không thể đáp ứng được. 

Kết luận sư phạm:  

- Phải để cho trẻ năng hoạt động, cọ sát với thế giới 

đồ vật, dần dần trẻ mới nhận ra sự khác nhau giữa 

ý muốn của mình với sự vật khách quan, giúp trẻ 

nhận rõ thuộc tính của sự vật là không tuỳ thuộc 

vào ý muốn chủ quan của mình.  

- Cần phải cho trẻ giao lưu rộng rãi với nhiều người 

trong xã hội ở nơi công cộng cũng như trong gia 

đình và lớp mẫu giáo qua đó trẻ mới phát hiện ra 

được luật lệ, quy tắc trong xã hội mà mọi người 

cần phải tuân thủ chứ không thể muốn làm gì thì 

làm. 

- Trò chơi ĐVTCĐ giữ vai trò tích cực trong quá 

trình hình thành sự tự ý thức của trẻ mẫu giáo bé. 

2.3. Một bƣớc ngoặt của tƣ duy 

2.3.1. Tư duy của trẻ ấu nhi 

Ở tuổi ấu nhi, hầu hết trẻ em đều rất tích cực hoạt động 

với đồ vật, nhờ đó trí tuệ, đặc biệt là tư duy phát triển khá 

mạnh. Lúc này trẻ đã bắt đầu giải các bài toán thực 

tế,nhưng quá  trình giải đó không diễn ra trong óc mà 

diễn ra bằng tay theo phương thức "thử và có lỗi", được 

gọi là tư duy bằng tay hay tư duy trực quan - hành động. 

Nói cho đúng hơn đây chỉ là những hành động định 
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GV: Trình bày bước ngoặt 

tư duy của trẻ mẫu giáo có 

đặc điểm gì? 

SV: Đọc và nghiên cứu tài 

liệu đưa ra câu trả lời 

 

Lúc này việc giải các bài 

toán không thể thực hiện 

bằng những phép thử bên 

ngoài nữa mà thực hiện 

bằng cả những phép thử 

ngầm trong óc dựa vào 

những hình ảnh, những 

biểu tượng về đồ vật hay về 

những hành động với đồ 

vật mà trước đây trẻ đã làm 

hay trông thấy người khác 

làm. 

GV: Nguyên nhân dẫn đến 

sự thay đổi lối tư duy bên 

ngoài vào bên trong? 

SV: Suy nghĩ và trả lời 

 

 

hướng bên ngoài, làm tiền đề cho sự hình thành những 

hành động định hướng bên trong, tức là giúp trẻ giải các 

bài toán trong óc tư duy. 

2.3.2. Bước ngoặt tư duy của trẻ mẫu giáo 

* Bước ngoặt tư duy 

- Đến tuổi mẫu giáo, tư duy của trẻ có một bước ngoặt rất 

cơ bản. Đó là sự chuyển tư duy từ bình diện bên ngoài 

vào bình diện bên trong mà thực chất đó là việc chuyển 

những hành động định hướng bên ngoài thành những 

hành động định hướng bên trong theo cơ chế nhập tâm. 

Quá trình tư duy của trẻ đã bắt đầu dựa vào những hình 

ảnh của sự vật và hiện tượng đã có trong đầu, cũng có 

nghĩa là chuyển từ kiểu tư duy trực quan hành động sang 

kiểu tư duy trực quan - hình tượng. 

- Thực ra bước chuyển này đã bắt đầu diễn ra từ cuối lứa 

tuổi ấu nhi, nhưng phải đến đầu tuổi mẫu giáo mới được 

diễn ra một cách cơ bản.  

* Việc chuyển từ tư duy trực quan - hành động sang tư 

duy trực quan - hình tượng là 

nhờ vào:  

+ Thứ nhất là trẻ tích cực hoạt động với đồ vật, hoạt động 

đó được lặp đi lặp lại nhiều lần, lâu dần được nhập tâm: 

thành hình ảnh, thành biểu tượng trong óc. Đó là cơ sở để 

cho hoạt động tư duy được diễn ra ở bình diện bên trong. 

+ Thứ hai là do hoạt động vui chơi mà trung tâm là trò 

chơi ĐVTCĐ. Loại trò chơi đó giúp trẻ hình thành chức 

năng ký hiệu tượng trưng của ý thức. Chức năng này 

được thể hiện ở khả năng dùng một vật này thay thế cho 

một vật khác và hành động với vật thay thế như là hành 
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Xã hội đã sáng tạo ra nhiều 

hệ thống ký hiệu như ngôn 

ngữ, ký hiệu toán học, ký 

hiệu thông tin, ..., như tạo 

hình, âm nhạc, múa... nhằm 

phản ánh thế giới hiện thực.  

Các ký hiệu toán học biểu 

thị các quan hệ số lượng, 

các công thức hoá học biểu 

thị cấu tạo vật chất, các bức 

tranh biểu thị dáng vẻ bên 

ngoài của con người và 

cảnh vật... 

Ví dụ: Khi trẻ dùng cái gậy 

coi như ngựa thì việc cưỡi 

ngựa không phải cưỡi ngựa 

thật. Ở đây xuất hiện hai 

loại ký hiệu: ký hiệu của 

hành động tức là hành động 

cưỡi ngựa giả vờ, và ký 

hiệu về đồ vật tức là cái 

(thay cho con ngựa).  

động với vật thật. 

- Hệ thống ký hiệu: 

 + Biết sử dụng các hệ thống ký hiệu khác nhau là một 

trong những nét cơ bản nhất của con người.  

+ Mỗi loại ký hiệu này được dùng làm phương tiện giao 

tiếp giữa người với người và để thay thế hoặc biểu thị các 

sự vật, hành động của hiện thực.  

+ Lúc đầu sự phát triển của chức năng ký hiệu gắn liền 

với hoạt động thực tiễn và về sau mới hình thành được 

những hệ thống ký hiệu chuyên biệt giúp con người tư 

duy để đi sâu khám phá bản chất của sự vật về một mặt 

nào đó ở trẻ, sự nắm vững các hoạt động với đồ vật và 

sau đó là sự tách rời hành động ra khỏi đồ vật là tiền đề 

cho chức năng ký hiệu nảy sinh. Hiện tượng này xảy ra 

nhiều nhất trong các trò chơi ĐVTCĐ của trẻ. 

+ Với ký hiệu về mặt hành động, trò chơi nói chung, nhất 

là trò chơi ĐVTCĐ còn làm nẩy sinh ký hiệu về đồ vật 

(khi trẻ biết dùng một đồ vật này thay thế cho đồ vật 

khác).  

+ Trò chơi đóng vai theo chủ đề làm hiện ở trẻ nhiều hệ 

thống ký hiệu: hệ thống ký hiệu về hành động, hệ thống 

ký hiệu về đồ vật, hệ thống ký hiệu về người (tức là các 

vai)...  

+ Bước chuyển đó diễn ra chính thức đối với đại đa số trẻ 

em là vào lúc trẻ bước vào tuổi mẫu giáo, khi mà trò chơi 

giữ một vị trí quan trọng, vị trí chủ đạo trong sự phát 

triển của trẻ. 

 Tuy nhiên bước chuyển này mới chỉ là một bước 

nhảy từ bờ bên này (là tư duy ở bình diện bên 
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GV: Chia nhóm thảo luận 

nội dung: Phân tích đặc 

điểm tư duy của trẻ ở đầu 

tuổi mẫu giáo? 

SV: Thảo luận và cử đại 

diện trình bày 

 

 

 

 

 

GV: Với kiểu tư duy này 

chúng ta cần tác động giáo 

dục như thế nào? 

SV: Suy nghĩ và trả lời 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ngoài, tư duy trực quan - hành động) sang bờ bên 

kia (là tư duy ở bình diện bên trong, tư duy trực 

quan - hình tượng) nên nó mới chỉ là điểm khởi 

đầu của loại tư duy mới.  

* Đặc điểm tư duy của trẻ ở đầu tuổi mẫu giáo: 

- Tư duy của trẻ mẫu giáo bé đã đạt tới ranh giới của tư 

duy trực quan – hình tượng, nhưng các hình tượng và 

biểu tượng trong đầu trẻ vẫn còn gắn liền với hành động: 

+ Vào đầu lứa tuổi mẫu giáo, trong hoạt động tư duy của 

trẻ tồn tại hai kiểu: kiểu tư duy trực quan – hành động là 

kiểu đã có trước đây nay vẫn tiếp tục phát triển, và kiểu 

tư duy trực quan - hình tượng là kiểu tư duy vừa mới nẩy 

sinh mà xu hướng của nó là vươn lên chiếm vị trí chủ 

yếu. 

+  Khi phải giải quyết bài toán, kiểu tư duy trực quan - 

hành động vẫn còn lấn át kiểu tư duy trực quan - hình 

tượng mới được hình thành.  

 Vì vậy việc giáo dục phát triển tư duy cho trẻ ở 

thời điểm này là giúp trẻ tích luỹ nhiều biểu tượng 

đồng thời rèn luyện các giác quan để tăng cường 

khả năng thu nhận những ấn tượng bên ngoài 

nhằm làm cho thế giới biểu tượng của trẻ ngày 

một phong phú.  

 Vẫn phải tổ chức cho trẻ hoạt động một cách tích 

cực đối với thế giới đồ vật bằng nhiều phương 

thức khác nhau để nắm vững chức năng và cách 

thức sử dụng chúng, làm cho quá trình nhập tâm 

được thực hiện dễ dàng. Đó là một bước ngoặt cơ 

bản trên con đường phát triển tư duy làm cho tư 

duy của trẻ đạt tới trình độ tư duy theo kiểu con 
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Ví dụ: Một em bé đang 

chơi xây dựng bằng mấy 

miếng gỗ, có người hỏi: 

"Cháu cần hình vuông hay 

hình tam giác?", em bé trả 

lời ngay: "Cháu đang xây 

cầu Thăng Long?". Thì ra ý 

muốn xây cầu Thăng Long 

đang choáng hết tâm trí của 

em bé, suy nghĩ của nó bây 

giờ là làm sao để xây bằng 

được chiếc cầu đó, bất chấp 

cái hình đó là hình gì, có 

phù hợp với việc xây cầu 

hay không 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

người, tức là tư duy ở bình diện bên trong, giúp trẻ 

dần dần đi sâu vào những mối quan hệ, liên hệ có 

tính quy luật giữa các sự vật và hiện tượng của thế 

giới bên ngoài. 

-Tư duy của trẻ mẫu giáo bé còn gắn liền với xúc cảm và 

ý muốn chủ quan 

+ Trẻ chưa nhận ra được rằng những ý nghĩ, những ý 

muốn trong tâm trí của mình chỉ là hình ảnh hay tượng 

trưng của sự vật bên ngoài. Ranh giới giữa cái thực và cái 

hư, giữa ý nghĩ của mình và ý nghĩ của người chưa rõ. 

+ Tư duy của trẻ còn bị tình cảm chi phối rất mạnh, thể 

hiện ở chỗ, trẻ chỉ suy nghĩ về những điều mà chúng 

thích và dòng suy nghĩ thường bị cuốn hút vào ý thích 

riêng của mình, bất chấp cả tác động khác quan. 

+ Tư duy của chúng chưa cho phép tìm ra những nguyên 

nhân khách quan. Do đó trẻ rất tin ở phù phép và chưa 

quan niệm được rằng mọi sự việc đều có nguyên nhân 

khách quan của nó. 

+ Do xúc cảm chi phối mạnh mẽ quá trình tư duy cho nên 

muốn trẻ tin vào một điều gì đó và làm theo điều đó chỉ 

cần gây cho trẻ một cảm xúc mạnh chứ nói lý là không 

ăn thua.  

-Chưa biết phân tích tổng hợp, chưa biết một sự vật bao 

gồm nhiều bộ phận kết hợp lại thành một tổng thể, chưa 

xác định được vị trí, quan hệ giữa bộ phận này với bộ 

phận kia trong một sự vật. Do đó cách nhìn nhận sự vật 

của bé là theo lối trực giác toàn bộ có nghĩa là trước một 

sự vật nào đó trẻ nhận ra ngay, chộp lấy rất nhanh một 

hình ảnh tổng thể chưa phân chia ra thành các bộ phận. 

+ Tư duy kiểu này cũng là chịu ảnh hưởng của tính duy 
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Sinh viên tự rút ra kết luận 

sư phạm 

 

GV: Sự xuất hiện động cơ 

hành vi của trẻ mẫu giáo 

bé? 

SV: Suy nghĩ và trả lời 

 

Ví dụ: Một cháu bé 3 tuổi 

tự nhiên cấu vào má bạn 

mình ngồi bên cạnh. Khi cô 

giáo hỏi tại sao thì cháu 

không nói được. Một cháu 

khác khi thấy bạn có đồ 

chơi thì giằng lấy không 

cần biết đúng sai, hoặc có 

cháu vãi thóc cho gà ăn chỉ 

là để xem con gà mổ thóc 

ra sao chứ cũng chẳng cần 

biết đấy là một việc làm có 

ích, đáng khen. 

GV: Ở trẻ mẫu giáo bé xuất 

kỷ. 

+ Trẻ lại rất hay để ý đến những chi tiết vụn vặt. Bởi vì 

những chi tiết ấy đối với trẻ lại là những tổng thể, những 

đơn vị. Trẻ không bao quát được khi nhìn một sự vật bao 

gồm nhiều chi tiết phức tạp mà chỉ để tâm lần lượt đến 

từng chi tiết một và không liên kết các chi tiết ấy lại với 

nhau thành một tổng thể.  

+ Đặc biệt trẻ không nhận ra những mối liên quan giữa 

các chi tiết bộ phận trong một sự vật. Mỗi chi tiết, mỗi bộ 

phận để lại trong trí óc trẻ như một biểu tượng hỗn thể, 

tách biệt tự tại. 

 Kết luận sư phạm 

2.4. Sự xuất hiện động cơ hành vi 

* Sự xuất hiện động cơ hành vi 

Trong suốt thời kỳ mẫu giáo, ở trẻ em có một sự biến đổi 

căn bản trong hành vi: 

-Chuyển từ hành vi bột phát sang hành vi mang tính xã 

hội, hay là hành vi mang tính nhân cách. Đó cũng tức là 

quá trình hình thành động cơ của hành vi.  

- Tuy nhiên, ở lứa tuổi mẫu giáo bé thì bước chuyển này 

cũng mới ở vào thời điểm khởi đầu. Phần nhiều hành 

động của trẻ mẫu giáo bé còn giống với hành động của 

trẻ ấu nhi. 

- Trẻ hành động thường là do những nguyên nhân trực 

tiếp như theo ý muốn chủ quan của mình hoặc do tình 

huống ở thời điểm đó thúc giục và không ý thức được 

nguyên cớ nào khiến mình hành động như vậy.  

* Sự hình thành động cơ 

Dần dần trong hành vi của trẻ có một sự biến đổi quan 
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hiện những loại động cơ 

nào? Chúng có đặc điểm 

gì? 

SV: Suy nghĩ và trả lời 

 

Ví dụ 1: Người lớn có thể 

dựa vào nguyện vọng đó 

của trẻ để thực hiện những 

yêu cầu giáo dục hàng ngày 

như khuyên trẻ: "Lớn rồi 

phải tự mặc lấy quần áo, tự 

xúc cơm ăn" hoặc "Người 

lớn ai lại khóc nhè!".  

Ví dụ 2: Khi cô giáo đề 

nghị trẻ thu xếp lớp học 

cho gọn gàng sau khi chơi 

thì nói chung là trẻ không 

thích làm việc đó. Thế 

nhưng cô giáo lại bày ra trò 

chơi chuyên chở, sắp xếp 

các đồ chơi về chỗ cũ thì 

trẻ sẽ làm việc đó một cách 

hào hứng, nhiều khi còn 

nghiêm túc hơn cả lúc "lao 

động". 

Ví dụ 3: Trẻ thường nói: 

"Cháu rửa tay sạch để cô 

khen" hoặc "Con ngủ dậy 

không khóc nhè để mẹ 

yêu".  

trọng. Đó là sự nảy sinh động cơ. Lúc đầu, động cơ còn 

đơn giản và mờ nhạt. Thường khi hành động, trẻ bị kích 

thích bởi những động cơ sau đây: 

-Trước hết đó là những động cơ gắn liền với ý thích 

muốn được như người lớn. Nguyện vọng này biến thành 

động cơ dẫn trẻ đến việc sắm các vai trong những trò 

chơi ĐVTCĐ. 

- Những động cơ gắn liền với quá trình chơi có tác động 

khá mạnh mẽ thúc đẩy hành vi của trẻ. Do đó có thể nói 

rằng, hành động của trẻ được thúc đẩy bằng động cơ vui 

chơi. Động cơ này làm cho toàn bộ hành vi của trẻ mang 

một sắc thái riêng mà đó cũng là một nét độc đáo của tuổi 

mẫu giáo. Đứa trẻ có thể biến mọi việc nghiêm chỉnh 

thành trò chơi. 

- Những động cơ nhằm làm cho người lớn vui lòng và 

yêu mến cũng bắt đầu xuất hiện và đóng vai trò quan 

trọng trong việc thúc đẩy trẻ thực hiện những hành động 

tích cực. 

+ Đến đầu tuổi mẫu giáo, trẻ em rất thích được bố mẹ, cô 

giáo và những người lớn xung quanh khen ngợi mình, 

thương yêu mình. Nhiều khi các em cố gắng làm những 

việc tốt để được khen, được yêu mến.  

+ Tuy nhiên việc thích được người lớn yêu mến lại 

thường đi đôi với nhu cầu cụ thể. Trẻ thường quan niệm 

rằng nếu được yêu mến thì sẽ được quà hay được đi chơi. 

Ở đây có một vấn đề giáo dục hết sức tế nhị. Người lớn 

có thể dựa vào đặc điểm đó để xử sự với trẻ, mỗi khi trẻ 

làm được một việc tốt thì khen thưởng kịp thời nhằm 

củng cố những hành vi đó.  

 Trên cơ sở được củng cố như vậy, một loại động 
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GV: Khái quát lại và định 

hướng cho sinh viên rút ra 

kết luận sư phạm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cơ của hành vi mang tính đạo đức xã hội sẽ được 

hình thành, thể hiện ở sự quan tâm của trẻ đối với 

những người xung quanh, đối với bạn bè. Loại 

động cơ này thường xuất hiện ở lứa tuổi mẫu giáo 

bé. Trong điều kiện có sự giáo dục đúng đắn thì 

loại động cơ này sẽ được phát triển mạnh ở các 

giai đoạn sau của lứa tuổi mẫu giáo (nhỡ và lớn). 

Đó là cốt lõi trong nền tảng đạo đức của nhân cách 

con người tương lai. 

Kết luận sư phạm: 

Từ những vấn đề được trình bày trên đây, chúng ta có thể 

rút ra kết luận rằng: 

-  Lứa tuổi mẫu giáo bé là điểm khởi đầu của cả giai 

đoạn đầu tiên của quá trình hình thành nhân cách 

con người. Đồng thời ở đây dang diễn ra một bước 

ngoặt quan trọng trong đời sống tâm lý của trẻ, đó 

là việc chuyển từ lứa tuổi ấu nhi sang lứa tuổi mẫu 

giáo. 

- Vì là điểm khởi đầu của giai đoạn đầu tiên của quá 

trình hình thành nhân cách nên việc giáo dục trẻ 

em ở lứa tuổi mẫu giáo bé mang tính chất phức tạp 

tiếng của nó. "Vạn sự khởi đầu nan" . Hơn nữa đây 

lại là lứa tuổi chuyển tiếp, trong khi dấu ấn của 

cuộc khủng hoảng ở trẻ lên ba vẫn còn nặng nề ở 

một số cháu. Tuy nhiên ở cái tuổi bắt đầu nên mọi 

cái chưa hình thành sẽ được hình thành từ đây, do 

đó nhà giáo dục (cô giáo, cha mẹ và những người 

lớn khác) có thể chủ động trong việc hướng sự phát 

triển của trẻ theo mục đích giáo dục của mình 

GV: Giao nhiệm vụ thảo BÀI TẬP THẢO LUẬN 
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luận cho các nhóm 

SV: Thảo luận và cử đại 

diện trình bày 

GV: Khái quát lại nội dung 

 Nội dung: 

1. Khái quát lại nội dung của Chương 2: Đặc điểm 

phát triển tâm lý của trẻ mẫu giáo bé. 

( Trình bày dưới dạng biểu đồ sương cá những nội dung 

chính của chương) 

2. Từ những đặc điểm của sự phát triển tâm lý ở trẻ 

mẫu giáo bé hãy rút ra những kết luận có ý nghĩa 

đối với việc giáo dục trẻ ở độ tuổi đó (đặc biệt là 

việc tổ chức các hoạt động). 

 Hình thức: Thảo luận theo nhóm nhỏ và cử đại 

diện trình bày. 

 Yêu cầu: 

- Nội dung trình bày bám sát nội dung kiến thức của 

chương 

- Có ví dụ chứng minh thực tế giáo dục 

- Trình bày kết quả thảo luận dưới dạng thuyết trình 

Có sự thuyết phục và mang lại hiệu quả giáo dục cao. 

E. Câu hỏi, hƣớng dẫn học tập, thảo luận  

1. Đọc lại nội dung lý thuyết và trả lời một số câu hỏi sau 

- Phân tích sự thay đổi của hoạt động chủ đạo ở độ tuổi mẫu giáo bé và nêu đặc 

điểm của hoạt động chủ đạo mới đó. 

-Nêu đặc điểm chung nhất của sự phát triển tư duy của trẻ em ở độ tuổi mẫu giáo 

bé. 

- Phân tích sự hình thành ý thức về bản thân của trẻ mẫu giáo bé và những đặc 

điểm của nó. 

- Phân tích sự hình thành động cơ hành vi của trẻ mẫu giáo bé và nêu những đặc 
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điểm của nó. 

2. Đọc và nghiên cứu tài liệu nội dung kiến thức của Chương 3: Đặc điểm phát 

triển tâm lý của trẻ mẫu giáo nhỡ (từ 4- 5 tuổi) 

 

 

 

KIỂM TRA HỌC TRÌNH 

Câu 1: Tại sao nói: “Hoạt động vui chơi là hoạt động chủ đạo của trẻ mẫu giáo”? 

Rút ra kết luận sư phạm. 

Câu 2: So sánh đặc điểm phát triển tâm lý của trẻ mẫu giáo mẫu giáo bé và mẫu 

giáo nhỡ. 
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Ngày soạn: 

Ngày dạy: 

Lớp dạy: ĐHMN BK4 CQ 

Số tiết: 08 

CHƢƠNG 3 

ĐẶC ĐIỂM PHÁT TRIỂN TÂM LÝ CỦA TRẺ MẪU GIÁO NHỠ (TỪ 4-5 TUỔI) 

Tổng số tiết: 08 (06:LT;01:TL; 01: BT) 

A. Mục tiêu 

1. Kiến thức 

 Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về đặc điểm tâm lý của trẻ mẫu giáo 

nhỡ (từ 4-5 tuổi) 

- Sự hoàn thiện hoạt động vui chơi và hình thành xã hội trẻ em 

- Giai đoạn phát triển tu duy trực quan – hình tượng 

- Sự phát triển đời sống tình cảm của trẻ mẫu giáo nhỡ 

- Sự phát triển động cơ hành vi và sự hình thành hệ thống thứ bậc các động cơ. 

2. Kỹ năng  

- Rèn luyện kĩ năng đọc, nghiên cứu tài liệu, tổng hợp kiến thức về đặc điểm tâm lý của 

trẻ mẫu giáo nhỡ.  

- Định hướng cho sinh viên biết vận dụng kiến thức và hiểu biết của mình về đặc điểm 

phát triển tâm lý của trẻ mẫu giáo nhỡ một cách hợp lý vào quá trình giáo dục trẻ tại 

trường mầm non. 

- Kỹ năng lựa chọn các phương pháp, các dạng hoạt động cũng như nội dung học tập phù 

hợp với nhận thức và khả năng tiếp nhận kiến thức dựa trên đặc điểm tâm lý của trẻ.  

3. Thái độ 

-  Sinh viên có thái độ nghiêm túc, tích cực, tự giác trong quá trình tiếp nhận tri thức và 

rèn luyện kĩ năng. 
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- Giáo dục lòng yêu nghề, mến trẻ, hiểu trẻ để có tác động giáo dục cho phù hợp và đạt 

hiệu quả cao. Ý thức được trách nhiệm cũng như công việc của mình trong quá trình giáo 

dục trẻ. 

B. Chuẩn bị 

1. Giảng viên 

- Tài liệu chính: Nguyễn Ánh Tuyết ( chủ biên),(2014), Tâm lý học trẻ em lứa 

tuổi mầm non, NXB Đại học Sư phạm. 

- Tài liệu tham khảo: 

+ Trần Trọng Thủy (chủ biên) (2001), Bài tập thực hành Tâm lý học, NXB Đại 

học Quốc gia Hà Nội. 

+ Nguyễn  Ánh Tuyết (2001), Tâm lý học trẻ em, NXB Giao dục 

+ Nguyễn Ánh Tuyết ( chủ biên) – Đào Thanh Âm – Đinh Văn Vang (2001), 

Giáo dục học, NXB Giáo dục. 

+ Lê Xuân Tiến (2010), Bài tập thực hành tâm lý học lứa tuổi mẫu giáo, Bộ môn 

tâm lý giáo dục trường Đại học sư phạm Hà Nội 2. 

2. Ngƣời học 

* Tài liệu: 

Nguyễn Ánh Tuyết ( chủ biên),(2014), Tâm lý học trẻ em lứa tuổi mầm non, NXB Đại 

học Sư phạm. 

* Phương tiện 

- Đọc tài liệu trước khi đến lớp: Chương 3: Đặc điểm phát triển tâm lý của trẻ mẫu giáo 

nhỡ. 

- Sách vở ghi chép 

C. Phƣơng pháp, phƣơng tiện dạy học 

* Phương pháp dạy học 

- Phương pháp thuyết trình 

- Phương pháp đàm thoại, trao đổi 
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- Nghiên cứu tài liệu 

- Phương pháp thực hành nhóm 

* Phương tiện dạy học: Giáo án, sổ kế hoạch 

D. Nội dung bài giảng 

Hoạt động của GV và 

ngƣời học 

Nội dung 

 

 

GV: Trình bày về sự hoàn 

thiện hoạt động vui chơi 

và hình thành xã hội trẻ 

em? 

SV: Đọc và nghiên cứu tài 

liệu đưa ra câu trả lời 

 

 

GV: Tính tự lực, tự do 

trong hoạt động vui chơi 

của trẻ được thể hiện như 

thế nào? 

SV: Suy nghĩ và trả lời 

 

 

 

 

 

 

Chƣơng 3: Đặc điểm phát triển tâm lý của trẻ mẫu giáo 

nhỡ (từ 4-5 tuổi) 

3.1. Hoàn thiện hoạt động vui chơi và hình thành xã 

hội trẻ em 

Ở tuổi mẫu giáo bé, hoạt động vui chơi đã phát triển mạnh, 

đặc biệt là sự phát triển của trò chơi ĐVTCĐ. Tuy nhiên 

phải đến tuổi mẫu giáo nhỡ thì trò chơi đó mới đạt tới 

dạng chính thức. Có thể nói rằng hoạt động vui chơi ở lứa 

tuổi mẫu giáo nhỡ đang phát triển tới mức hoàn thiện, 

được thể hiện ở những đặc điểm sau đây: 

3.1.1.Trong hoạt động vui chơi, trẻ mẫu giáo nhỡ thể 

hiện rõ rệt tính tự lực, tự do, và chủ động. 

Trò chơi là một loại hoạt động tự lực và tự do của trẻ em 

nói chung, nhưng vào độ tuổi mẫu giáo nhỡ tính tự lực tự 

do của trẻ mới thực sự được bộc lộ. Trẻ mẫu giáo bé tuy 

đã biết chơi nhưng tính tự lực còn yếu, khi chơi, đặc biệt là 

trong trò chơi ĐVTCĐ, trẻ còn bị phụ thuộc vào người 

lớn. Nếu không có sự hướng dẫn thật cụ thể của người lớn 

thì trẻ chỉ biết chơi một mình hoặc chơi cạnh nhau. Đối 

với trẻ mẫu giáo nhỡ thì tình hình có khác: trong quá trình 

vui chơi, trẻ bộc lộ toàn bộ tâm trí của mình, nhận thức, 

tình cảm, ý chí, nói năng đều tỏ ra tích cực và chủ động. 

Trong khi vui chơi, trẻ mẫu giáo nhỡ thể hiện tính tự lực, 
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tự do rất rõ, ít lệ thuộc vào người lớn và hoàn toàn tuỳ 

thuộcvào ý thích của mình. Tính tự lực tự do của trẻ biểu 

hiện như sau: 

*Trong việc lựa chọn chủ đề và nội dung chơi 

Do đã có ít nhiều vốn sống, nhờ việc tiếp xúc hàng ngày 

với thế giới đồ vật, giao lưu rộng rãi với những người 

xung quanh, qua các cuộc đi chơi, xem ti vi, tranh hay 

nghe chuyện kể, hơn nữa trước mặt trẻ là cuộc sống muôn 

màu muôn vẻ, tạo điều kiện cho trẻ tự do lựa chọn chủ đề 

chơi và phản ánh vào trò chơi những mảng hiện thực mà 

mình quan tâm. 

*Trong việc lựa chọn các bạn cùng chơi 

Vào tuổi mẫu giáo nhỡ do thế giới nội tâm đã bắt đầu 

phong phú nên cá tính của trẻ được bộc lộ rõ rệt, mỗi đứa 

có mỗi tính, mỗi nết. Khi chơi là phải phối hợp hành động, 

nhưng không phải mọi đứa trẻ đều có thể chơi với nhau 

một cách êm thấm được, do đó trẻ cần phải lựa chọn các 

bạn "tâm đầu ý hợp" với mình. Chơi như vậy mới bền hơn, 

vui hơn. Trên thực tế chúng ta quan sát thấy có những em 

bé thích chơi với bạn này mà không thích chơi với bạn kia 

và đó là điều rất tự nhiên. 

*Trong việc tự do tham gia vào trò chơi nào mà mình 

thích và tự do rút ra khỏi những trò chơi mà mình đã chán 

- Khi tự nguyện tham gia vào các trò chơi thì trẻ tự mình 

lựa chọn trò chơi thích hợp, tự lực phân vai cho nhau, tự 

lực tìm kiếm đồ chơi và tự thoả thuận với nhau những 

nguyên tắc chơi. Lúc đó trẻ chơi một cách say sưa, chơi 

hết mình, nhưng khi đã chán thì cũng sẽ bỏ cuộc một cách 

nhẹ nhàng. 
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Nếu trẻ mẫu giáo bé đôi 

khi còn lẫn lộn giữa chơi 

và thực thì trẻ mẫu giáo 

nhỡ đã bắt đầu phân biệt 

được điều đó và khi biết 

mình đang chơi thì trẻ 

hành động một cách tự do 

và làm chủ được hành 

động của mình. 

 

GV: Trình bày hiểu biết 

về sự thiết lập các mối 

quan hệ trong hoạt động 

vui chơi của trẻ mẫu giáo 

nhỡ? 

SV: Suy nghĩ và trả lời 

Ở lứa tuổi mẫu giáo bé sự 

phối hợp giữa trẻ em với 

nhau trong trò chơi tuy đã 

bắt đầu nhưng trẻ em vẫn 

còn chưa quen và do đó 

các mối quan hệ giữa trẻ 

còn nghèo nàn và lỏng lẻo 

 

Ví dụ: Với chủ đề "bệnh 

viện", nhiều khi chỉ cần 

cái ống nghe để trẻ mẫu 

giáo bé áp vào ngực con 

- Nguyên nhân:  

+ Thứ nhất là bản thân hoạt động vui chơi, một hoạt động 

không mang tính chất bắt buộc,do đó nó hoàn toàn chấp 

nhận được tính tự do và tự lực của trẻ. Hơn nữa giữa trò 

chơi và công việc lao động thực sự không có những mối 

quan hệ trực tiếp cho dù nó mô phỏng lại công việc lao 

động của người lớn. 

 + Thứ hai là trẻ mẫu giáo nhỡ đã nhận ra được đâu là thật 

đâu là chơi. Trẻ biết tất cả những gì đang diễn ra trong trò 

chơi chỉ là vui đùa thôi, mặc dù trò chơi chính là cuộc 

sống thực của trẻ.  Chính nhờ đó mà trẻ chủ động và khả 

năng tự lực tự tiến bộ rõ rệt. 

3.1.2. Trong hoạt động vui chơi, trẻ mẫu giáo nhỡ đã biết 

thiết lập những quan hệ rộng rãi và phong phú với các 

bạn cùng chơi. Một "xã hội trẻ em" được hình thành 

* Sự thiết lập các mối quan hệ 

Nguyên nhân: 

- Hoạt động vui chơi, mà đặc biệt là trò chơi ĐVTCĐ là 

loại hoạt động cùng nhau đầu tiên của trẻ. Không có sự 

phối hợp với nhau giữa các thành viên thì không thành trò 

chơi. 

-Lên tuổi mẫu giáo nhỡ, việc chơi của trẻ đã tương đối 

thành thạo và chơi với nhau trong nhóm bạn bè đã trở 

thành một nhu cầu bức bách, vì đã chơi là phải có vai nọ 

vai kia mới thú vị. Nếu phải chơi một mình thì điều đó 

hoàn toàn bất đắc dĩ đối với trẻ mẫu giáo nhỡ.  

Biểu hiện: 

- Một trò chơi của trẻ mẫu giáo nhỡ thường có nhiều vai 

hơn là của trẻ mẫu giáo bé, mặc dầu có thể cùng một chủ 
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búp bê là đủ rồi. Nhưng 

đối với trẻ mẫu giáo nhỡ 

thì còn phải thêm nhiều 

nhân vật khác nữa: người 

mẹ đưa con đi khám bệnh, 

thậm chí còn thêm cả bác 

xích lô chở hai mẹ con 

đến.  

Ví dụ: Những đứa trẻ chơi 

trong nhóm nấu ăn có thể 

ra cửa hàng, gặp "các cô 

bán hàng" để mua rau 

quả. Thế là "các bà nội 

trợ" lại giao dịch với "các 

cô bán hàng". Đằng kia 

một nhóm chơi xây nhà, 

trưa đến "các bác thợ 

xây" lại được "các bà nội 

trợ" phục vụ ăn uống.  

GV: Trình bày đặc điểm 

của sự hình thành xã hội 

trẻ em trong hoạt động 

của trẻ mẫu giáo nhỡ? 

SV: Suy nghĩ và trả lời 

 

Thông thường trong nhóm 

trẻ có một vài cháu nổi 

hẳn lên được các bạn yêu 

mến và thích chơi cùng, 

muốn được ngồi cạnh và 

muốn bắt chước chúng, tự 

nguyện thực hiện những 

đề. Như vậy là các quan hệ trong trò chơi của trẻ mẫu giáo 

nhỡ đã được mở rộng hơn nhiều so với trẻ mẫu  giáo bé.  

-Vào cuối tuổi mẫu giáo nhỡ trẻ còn biết liên kết các trò 

chơi theo các chủ đề khác nhau làm cho các mối quan hệ 

trở nên phong phú hơn.  Cứ như thế, quan hệ của trẻ ngày 

càng đưa đa dạng hơn lên, chẳng khác nào một xã hội 

người lớn được thu nhỏ lại.  

=> Ở tuổi mẫu giáo nhỡ việc chơi trong nhóm bạn bè là 

một nhu cầu bức bách.  Không phải ai cũng có thể thay thế 

bạn bè của trẻ, nhiều cháu bé cảm thấy như thế. Nếu người 

lớn không thấy được nhu cầu đó của trẻ để tạo điều kiện 

cho chúng chơi với nhau thì đó là một sai lầm lớn trong 

giáo dục, vì ở lứa tuổi mẫu giáo - đặc biệt là mẫu giáo nhỡ 

- nhu cầu giao tiếp với bạn bè đang ở thời kỳ phát cảm, tức 

là đang phát triển rất mạnh. Từ đó, những "xã hội trẻ em" 

thực sự được hình thành (A.P.Uxôva). 

* Hình thành xã hội trẻ em 

- Những "xã hội trẻ em" này còn khác rất xa với xã hội 

người lớn. Hợp rồi tan, tan rồi hợp, thực và chơi, chơi và 

thực, đó là tính độc đáo của cái xã hội ấy. Ở đây trẻ em 

vừa là sản phẩm, vừa là người tạo ra những mối quan hệ 

đó. Có thể nói mỗi đứa trẻ đều được tạo ra bởi những đứa 

trẻ khác. Trẻ mẫu giáo nhỡ mong muốn hoà mình vào 

nhóm bạn bè để nhận ra mình trong đó. Điều này có ý 

nghĩa quan trọng đối với sự hình thành nhân cách. 

- Cái xã hội này bao gồm toàn thể trẻ em nhưng cấu trúc 

của nó không phải là đơn giản. Trong cái "xã hội trẻ em" 

ấy mỗi đứa đều có một vị trí nhất định. Vị trí đó được thể 

hiện ở chỗ bạn bè trong nhóm đối với nó như thế nào. 

+ Vị trí trong nhóm bạn cùng tuổi ảnh hưởng một cách sâu 
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yêu cầu của chúng, thậm 

chí có khi nhường cả đồ 

chơi của mình cho chúng. 

Bên cạnh những em bé 

này, lại có những em bé 

hoàn toàn không được các 

bạn cùng tuổi ưa thích, 

đến mức không muốn 

nhận chúng vào nhóm 

chơi, không chia sẻ đồ 

chơi cho chúng. 

Ví dụ trong trò chơi "bán 

hàng" thì nó đóng vai cô 

bán hàng; trong trò chơi 

"dạy học" thì nó đóng vai 

cô giáo v.v... Cũng có lúc 

nó chỉ đóng vai phụ 

nhưng lại có tác dụng điều 

khiển các vai khác, kể cả 

vai chính. 

Nếu thủ lĩnh là một em bé 

tốt, biết yêu mến, tôn 

trọng bạn bè, có nhiều 

sáng kiến, thì nhóm chơi 

bao giờ cũng hoà thuận và 

trẻ em học hỏi lẫn nhau 

nhiều điều hay. Trái lại, 

nếu thủ lĩnh là một em bé 

mang nhiều thóihư tật xấu 

như bắt nạt bạn bè, ích kỷ 

tham lam, thô bạo, thì 

nhóm bạn sẽ phát sinh 

sắc đến sự phát triển nhân cách của trẻ. Những đứa trẻ ít 

được ưa thích, không được các bạn gần gũi giúp đỡ thường 

có tâm trạng buồn bã cô đơn. Trái lại những đứa trẻ được 

bạn bè đặc biệt quan tâm, thích chơi với chúng thì nhiều 

khi lại trở nên quá tự tin, từ đó mà sinh ra tự cao tự đại.  

 Bởi vậy, cô mẫu giáo cần đặc biệt quan tâm đến các 

nhóm chơi nhằm điều chỉnh những mối quan hệ lại 

giữa chúng, tạo ra bầu không khí thân mật, bình 

đẳng trong nhóm. 

+ Ở nhiều nhóm trẻ mẫu giáo nhỡ đã bắt đầu xuất hiện vai 

trò "thủ lĩnh". Đó là đứa trẻ được các bạn tôn sùng và vị nể 

nhất, vì nó thường có nhiều sáng kiến và khả năng tổ chức 

trò chơi; nó chỉ huy việc phân các vai và hướng dẫn hành 

động cho những đứa trẻ 

khác.  

+ Tính chất của các mối quan hệ trong nhóm chơi, trên 

một mức độ đáng kể, phụ thuộc vào những đặc điểm hành 

vi của các "thủ lĩnh".  

  Hiện tượng "thủ lĩnh" xuất hiện trong nhóm bạn bè 

là điều làm cho người lớn phải đặc biệt quan tâm, 

không nên để tình trạng luôn luôn chỉ có một em 

đứng ra chỉ huy cònnhững trẻ khác thì chỉ biết phục 

tùng một cách thụ động. Cần phải phát hiện trong 

nhóm nhiều em khác có khả năng làm "thủ lĩnh" để 

lần lượt phát huy vai trò các em đó. Nhiều khi lại 

cần phải cho một số em còn nhút nhát, tự ti đứng ra 

tập làm vai chỉ huy để chúng mạnh dạn lên và từ đó 

mà phát huy được nhiều sáng kiến. 

-"Xã hội trẻ em" dần dần cũng hình thành những dư luận 

chung. Dư luận chung thường bắt nguồn từ những nhận 
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lụcđục, xích mích, thậm 

chí có khi còn xẩy ra ẩu 

đả.  

Trong nhóm trẻ mẫu giáo 

bé chưa hình thành được 

dư luận chung. Ý kiến của 

đứa trẻ này thường không 

ảnh hưởng đến đứa trẻ 

khác. Nhưng trong nhóm 

trẻ mẫu giáo nhỡ, trẻ đã 

bắt đầu lắng nghe ý kiến 

của bạn cùng tuổi và phục 

tùng ý kiến của đại đa số, 

ngay cả khi điều đó mâu 

thuẫn với những ấn tượng 

và kinh nghiệm riêng của 

mình.  

Sinh viên tự rút ra kết 

luận sư phạm 

 

 

GV: Trình bày đậc điểm 

về giai đoạn phát triển tư 

duy trực quan – hình 

tượng của trẻ mẫu giáo 

nhỡ? 

SV: Đọc và nghiên cứu tài 

liệu đưa ra câu trả lời 

 

 

 

 

xét của người lớn đối với trẻ em, cũng có thể do trẻ em 

nhận xét lẫn nhau. Dư luận chung ảnh hưởng khá lớn đối 

với sự lĩnh hội những chuẩn mực hành vi đạo đức của trẻ 

trong nhóm và qua đó mà ảnh hưởng đến nhân cách của 

từng đứa trẻ. Sự phục tùng ý kiến của đại đa số như thế gọi 

là tính thích nghi.  

+ Tính thích nghi sẽ giảm dần xuống một cách đáng kể 

vào tuổi mẫu giáo lớn. 

+ Tính thích nghi ở mẫu giáo nhỡ là một hiện tượng quá 

độ trong việc nắm vững kỹ năng phối hợp ý kiến trong 

nhóm bạn. Do có tính thích nghi nên trẻ em trong các 

nhóm thường hay a dua nhau.  

 Tính a dua trở thành một tật xấu trong nhân cách 

nếu người lớn không kịp thời hướng dẫn cho trẻ 

biết nhận xét một cách độc lập về các sự việc xảy ra 

quanh các em. 

 Người lớn cần tổ chức tốt hoạt động của nhóm trẻ ở 

lớp mẫu giáo cũng như ở gia đình, khu tập thể, xóm 

dân cư, để tạo ra một môi trường lành mạnh có tác 

dụng giáo dục tích cực đối với trẻ. 

3.2. Giai đoạn phát triển tƣ duy trực quan – hình 

tƣợng 

- Đầu tuổi mẫu giáo, trẻ đã biết tư duy bằng những hình 

ảnh trong đầu, nhưng do biểu tượng còn nghèo nàn và tư 

duy mới được chuyển từ bình diện bên ngoài vào bình diện 

bên trong nên trẻ mới chỉ giải được một số bài toán hết sức 

đơn giản theo kiểu tư duy trực quan - hình tượng. 

Nguyên nhân 

- Cùng với sự hoàn thiện hoạt động vui chơi và sự phát 
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Ví dụ: Mối quan hệ trẻ có 

nhu cầu tìm hiểu: quan hệ 

giữa độ ẩm và độ mềm 

của đất khi nặn, giữa độ 

cao được nâng lên với 

chiều dài của mỗi phần 

của chiếc cầu bập bênh, 

giữa độ lăn xa với sức 

búng của ngón tay vào 

hòn bi v.v...  

 

Ví dụ: Một nhóm cháu 

mẫu giáo 4 - 5 tuổi bắt 

được một con mèo xinh 

xắn, chúng chơi với mèo 

rất thích thú, thế rồi sau 

đó chúng quyết định thả 

con mèo xuống ao và thế 

là con mèo ấy chết một 

cách oan uổng. Hỏi ra thì 

các cháu trong nhóm đã 

trả lời "Vì chúng cháu 

muốn xem nó bơi". Thì ra 

các cháu đã suy luận từ 

triển các hoạt động khác (như vẽ, nặn, kể chuyện, xây 

dựng, đi chơi đi dạo...) vốn biểu tượng của trẻ mẫu giáo 

nhỡ được giàu lên thêm nhiều, chức năng ký hiệu phát 

triển mạnh, lòng ham hiểu biết và hứng thú nhận thức tăng 

lên rõ rệt. Đó là điều kiện thuận lợi cho sự phát triển tư 

duy trực quan - hình tượng, và đây cũng là thời điểm kiểu 

tư duy đó phát triển mạnh mẽ nhất – tất nhiên nó vẫn chưa 

thể tách rời những hoạt động vật chất và hoạt động thực 

tiễn của trẻ (vì đó là nguyên tắc cơ bản của hoạt động của 

con người). 

- Ở tuổi mẫu giáo nhỡ, trẻ em phải giải những bài toán 

ngày càng phức tạp và đa dạng, đòi hỏi phải tách biệt và sử 

đụng những mối liên hệ giữa các sự vật, hiện tượng và 

hành động. Các em có nhu cầu khám phá các quan hệ phụ 

thuộc giữa các sự vật và hiện tượng . 

Đặc điểm: 

- Tư duy đang trên đà phát triển mạnh khiến đứa trẻ dự 

kiến được hành động và lập kế hoạch cho hành động của 

mình. 

- Trẻ mẫu giáo nhỡ đã bắt đầu đề ra cho mình những bài 

toán nhận thức, tìm tòi cách giải thích những hiện tượng 

mà mình nhìn thấy được. Trẻ thường "thực nghiệm", chăm 

chú quan sát các hiện tượng và suy nghĩ về những hiện 

tượng đó để rút ra kết luận. Tất nhiên những kết luận đó 

còn ngây ngô, ngộ nghĩnh và nhiều khi còn gây ngạc nhiên 

đối với người lớn.  

- Phần lớn trẻ em ở tuổi mẫu giáo nhỡ đã có khả năng suy 

luận:  

+ Trẻ ở độ tuổi mẫu giáo nhỡ đã có khả năng giải các bài 

toán bằng các "phép thử ngầm trong óc", dựa vào các biểu 
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việc bơi của một số con 

vật trên nước như vịt, chó 

v.v... để cho là mèo cũng 

biết bơi như vậy. Chúng 

hoàn toàn không có ý đồ 

gì độc ác với chú mèo cả. 

Dù sao thì đây cũng bộc 

lộ ra một khả năng suy 

luận của trẻ 

Ví dụ: Một cháu bé đi tắm 

biển, nếm thấy nước biển 

mặn liền hỏi: "Ai cho 

muối vào biển thế?". 

 

 

 

 

SV rút ra kết luận sư 

phạm dựa trên sự định 

hướng của giáo viên 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tượng, "kiểu tư duy trực quan - hình tượng đã bắt đầu 

chiếm ưu thế" khác với tư duy hành động và giải các bài 

toán bằng phương pháp Thử sai của trẻ mẫu giáo bé. 

+ Khi hành động với các biểu tượng trong óc, đứa trẻ hình 

dung được các hành động thực tiễn với các đối tượng và 

kết quả của những hành động ấy.  

+ Tư duy trực quan - hình tượng phát triển mạnh cho phép 

trẻ em ở độ tuổi mẫu giáo nhỡ giải được nhiều bài toán 

thực tiễn mà trẻ thường gặp trong đời sống. Tuy vậy, vì 

chưa có khả năng tư duy trừu tượng nên trẻ chỉ mới dựa 

vào những biểu tượng đã có, những kinh nghiệm đã trải 

qua để suy luận ra những vấn đề mới.  

=> Do đó trong khi giúp trẻ phát triển mạnh tư duy hình 

tượng, cần phải uốn nắn những suy luận quá lệch lạc của 

trẻ, cung cấp cho trẻ những hiểu biết cần thiết để có được 

những suy luận đúng hơn. Trước hết đó là việc cung cấp 

biểu tượng cho trẻ một cách phong phú và đa dạng; hệ 

thống hoá và chính xác hoá dần các biểu tượng cho trẻ.  

KẾT LUẬN: Tư duy trực quan - hình tượng phát triển 

mạnh, đó là điều kiện thuận lợi nhất để giúp trẻ cảm thụ 

tốt những hình tượng nghệ thuật được xây dựng nên trong 

các tác phẩm văn học nghệ thuật do các văn nghệ sĩ xây 

dựng nên bằng những hình tượng đẹp. Đồng thời cần giúp 

trẻ tạo ra những tiền đề cần thiết để làm nảy sinh những 

yếu tố ban đầu của kiểu tư duy trừu tượng. Loại tư duy này 

sẽ được phát triển ở giai đoạn sau và chỉ có thể phát triển 

một cách lành mạnh khi nó có chỗ dựa là những hình 

tượng rõ ràng đa dạng và đúng đắn. 

3.3. Sự phát triển đời sống tình cảm 

Trong lứa tuổi ấu nhi cũng như lứa tuổi mẫu giáo thì tình 
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GV: Phân tích sự phát 

triển đời sống tình cảm 

của trẻ mẫu giáo nhỡ? 

SV: Đọc, nghiên cứu tài 

liệu và đưa ra câu trả lời 

NỘI DUNG 

- Nguyên nhân 

- Biểu hiện 

+ Sự phát triển đời sống 

tình cảm 

+ Sự phát triển tình cảm 

thẩm mỹ 

 

Ví dụ:  Một em bé không 

chịu ăn cơm chỉ vì các 

bạn tẩy chay không cho 

chơi trong nhóm. Một em 

bé khác đã oà khóc lên 

khi từ trường mẫu giáo về 

nhà không được mẹ săn 

đón hồ hởi như thường 

ngày 

Hiện tượng thường thấy ở 

trẻ mẫu giáo nhỡ là nó rất 

buồn khi người thân của 

mình bị ốm đau. Trẻ 

không những tỏ ra thông 

cảm mà còn muốn làm 

một việc gì đó để an ủi, để 

chăm sóc họ.  

Do muốn đóng vai mẹ, 

người anh hay người chị 

cảm thống trị tất cả các mặt trong hoạt động tâm lý của 

đứa trẻ; nhưng đặc biệt ở độ tuổi mẫu giáo nhỡ thì đời 

sống tình cảm của trẻ có một bước chuyển biến mạnh mẽ, 

vừa phong phú vừa sâu sắc hơn so với lứa tuổi trước đó. 

* Nguyên nhân:  

- Ở độ tuổi mẫu giáo nhỡ quan hệ của trẻ với những người 

xung quanh được mở rộng ra một cách đáng kể, do đó tình 

cảm của trẻ cũng được phát triển về nhiều phía đối với 

những người trong xã hội.  

- Đây là nguồn xúc cảm mạnh mẽ nhất và quan trọng nhất 

trong đời sống tinh thần của trẻ mẫu giáo nhỡ. Nó chi phối 

tất cả các hoạt động tâm lý cả trẻ. 

*Biểu hiện: 

Đời sống tình cảm 

- Trẻ mẫu giáo nhỡ rất thèm khát sự trìu mến thương yêu, 

đồng thời rất lo sợ trước những thái độ thờ ơ lạnh nhạt của 

những người xung quanh đối với mình.  

- Nhu cầu được yêu thương của trẻ mẫu giáo nhỡ  rất lớn 

đặc biệt là sự bộc lộ tình cảm của chúng rất mạnh mẽ đối 

với những người xung quanh, trước hết là với bố mẹ, anh 

chị, cô giáo... Trẻ thường thể hiện sự quan tâm thông cảm 

với họ.  

- Trẻ mẫu giáo nhỡ tuy chưa có tình bạn ổn định như ở lứa 

tuổi lớn hơn, trẻ thường kết bạn tuỳ theo hoàn cảnh cụ thể, 

nhưng do được chơi trong nhóm bạn bè nên trẻ cũng đã 

bắt đầu quan tâm đến bạn trong nhóm. Cũng có thể sẵn 

sàng chia sẻ đồ chơi hay quà bánh của mình cho bạn và thể 

hiện sự đồng cảm của mình khi bạn gặp khó khăn. 

- Một biểu hiện tình cảm đặc biệt nữa của trẻ mẫu giáo 
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để trông nom em bé giống 

như người lớn, nên trẻ rất 

muốn đến gần các em bé 

và muốn chăm sóc chúng. 

Ví dụ: Trẻ tỏ ra xót xa 

thương cảm đối với 

những nhân vật tốt mà bị 

rơi vào hoàn cảnh éo le, 

đồng thời căm giận và 

khinh ghét thực sự đối với 

những nhân vật tiêu cực.  

Trẻ xót thương cho những 

cành cây bị gãy, căm giận 

vì cơn mưa đã ngăn cản 

việc đi chơi của nó. 

 

SV rút ra kết luận 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nhỡ là trẻ rất quan tâm đến những em bé.  

- Trẻ bộc lộ tình cảm với những nhân vật trong các truyện 

cổ tích hay các truyện khác. Đứa trẻ thông cảm với nỗi bất 

hạnh của những nhân vật trong truyện chẳng khác gì nỗi 

bất hạnh có thực của mình.  

- Tình cảm của trẻ không chỉ biểu lộ với người thân thích 

hay nhân vật trong truyện mà còn đối với cả động vật, cỏ 

cây, đồ chơi, đồ vật và các hiện tượng trong thiên nhiên. 

Trẻ thường gắn cho chúng những sắc thái tình cảm của 

con người. 

=> Như vậy, ở lứa tuổi mẫu giáo, nhất là mẫu giáo nhỡ, 

tình cảm của trẻ phát triển mãnh liệt, đặc biệt là tính đồng 

cảm và tính dễ xúc cảm đối với con người và cảnh vật 

xung quanh. Đây là một thời điểm rất thuận lợi để giáo 

dục lòng nhân ái cho trẻ và hình thành nhân cách cho trẻ. 

Do đó cần phải uốn nắn, giáo dục để trẻ phát triển một 

cách tốt nhất. 

Xúc cảm thẩm mỹ 

- Sự phát triển tình cảm của trẻ mẫu giáo nhỡ còn được 

biểu hiện ra ở nhiều mặt trong đời sống tinh thần của trẻ, 

đặc biệt là tình cảm thẩm mỹ. Tình yêu cái đẹp trong thiên 

nhiên, trong cuộc sống và trong nghệ thuật, thực chất đó là 

tình cảm được khêu gợi lên bởi những xúc cảm về cái đẹp 

của con người, của tình người. 

+  Trẻ mẫu giáo nhỡ biết rung cảm khá nhạy bén với 

những cái đẹp trong thế giới xung quanh. Có thể nói đây là 

thời phát cảm của những xúc cảm thẩm mỹ. 

+ Tuổi mẫu giáo nhỡ rất dễ sung sướng, ngỡ ngàng trước 

vẻ đẹp tưởng chừng như rất đơn giản trong thiên nhiên, 

trong cuộc sống và trong nghệ thuật. 
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 SV rút ra kết luận  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GV: Trình bày sự phát 

triển động cơ hành vi của 

trẻ mẫu giáo nhỡ? 

SV: Suy nghĩ và trả lời 

 

 

 

 

=>Đây là thời điểm thuận lợi cho việc giáo dục thầm mỹ, 

và chính việc giáo dục thẩm mỹ lại có khả năng mang lại 

hiệu quả to lớn đối với sự phát triển toàn diện nhân cách 

của trẻ, khó có gì có thể so sánh nổi. Chính vì vậy mà 

trong giáo dục mẫu giáo cần quan tâm nhiều đến việc giáo 

dục thẩm mỹ cho trẻ em.  

+ Trước hết, cần tạo ra cho trẻ một 

môi trường tiện lợi để kích thích các mặt hoạt động của 

trẻ, mà điều đáng lưu ý hơn là cần tạo ra một môi trường 

của cái đẹp.  

+ Người lớn cần nuôi dưỡng ở trẻ em nhu cầu muốn làm 

cho mình trở nên đẹp (trong nét mặt, cử chỉ, lời nói và 

trong sinh hoạt hàng ngày) để đem lại niềm vui cho cha 

mẹ, cho cô giáo và những người xung quanh. 

-Sự phát triển mạnh những xúc cảm thẩm mỹ kết hợp với 

trí nhớ máy móc vốn có ở trẻ, khiến cho ở lứa tuổi này trẻ 

rất nhạy cảm với những tác phẩm văn học nghệ thuật. Đặc 

biệt trẻ mẫu giáo tiếp nhận và thuộc rất dễ dàng, nhanh 

chóng những bài thơ, bài hát có vần điệu rõ, giai điệu hay 

và hình tượng đẹp. 

3.4. Sự phát triển động cơ hành vi và sự hình thành hệ 

thống thứ bậc các động cơ. 

3.4.1. Sự phát triển động cơ hành vi 

- Trẻ mẫu giáo bé hành động gần giống với trẻ ấu nhi do 

ảnh hưởng của xúc cảm, ý muốn hoặc do tình huống cụ thể 

thúc đẩy một cách bột phát. Cuối tuổi mẫu giáo bé, trong 

hành vi của trẻ đã xuất hiện các loại động cơ khác nhau, 

nhưng những động cơ ấy hãy còn mờ nhạt, yếu ớt và tản 

mạn. 

- Đến tuổi mẫu giáo nhỡ, các động cơ đã xuất hiện trước 
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Những lời nhắc nhở như 

"Ai làm nhanh hơn", "Tổ 

nào làm tốt hơn"... đối với 

trẻ mẫu giáo nhỡ có một 

sức động viên khiến cho 

trẻ thực hiện công việc tốt 

hơn bình thường. Tuy 

nhiên người lớn không 

nên biến tinh thần thi đua 

của trẻ thành tín ganh đua 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SV rút ra kết luận 

 

 

 

 

 

 

đây như muốn tự khẳng định, muốn được sống và làm việc 

giống như người lớn, muốn nhận thức sự vật và hiện tượng 

xung quanh v.v... đều được phát triển mạnh mẽ. Đặc biệt 

những động cơ đạo đức,thể hiện thái độ của trẻ đối với 

những người khác có một ý nghĩa hết sức quan trọng trong 

sự phát triển các động cơ hành vi. 

- Sự xuất hiện các động cơ ở trẻ mẫu giáo nhỡ. 

+ Ở tuổi mẫu giáo nhỡ, những động cơ xã hội - muốn làm 

một cái gì đó cho người khác, mang lại niềm vui cho 

người khác bắt đầu chiếm vị trí ngày càng lớn trong số các 

động cơ đạo đức. Trong thời kỳ này trẻ đã hiểu rằng những 

hành vi của chúng có thể mang lại lợi ích cho những người 

khác và chúng bắt đầu thực hiện những công việc vì người 

khác theo sáng kiến riêng của mình. 

 Sự hình thành những động cơ xã hội ở trẻ mẫu giáo 

nhỡ đánh dấu một bước trưởng thành so với trẻ mẫu 

giáo bé.  

  Trẻ em ở tuổi mẫu giáo nhỡ thực hiện một cách có 

ý thức công việc mang nội dung đạo đức tốt đẹp.  

+ Trong động cơ hành vi của trẻ mẫu giáo nhỡ còn có 

thêm yếu tố thi đua giữa mình với các bạn, giữa tổ mình 

với các tổ khác. Yếu tố thi đua kích thích trẻ hoạt động 

một cách tích cực. 

 Kết luận: Như vậy, chúng ta dễ nhận thấy rằng 

động cơ hành vi của trẻ mẫu giáo nhỡ đã trở nên 

nhiều màu, nhiều vẻ. Có thể kể đến như: động cơ tự 

khẳng định, động cơ nhận thức, muốn khám phá về 

thế giới xung quanh, động cơ thi đua, động cơ xã 

hội... Trong những động cơ đó có thể có sự pha trộn 

mặt tích cực lẫn tiêu cực, nhất là đối với những 
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GV: Trình bày đặc điểm 

phát triển của hệ thống 

thứ bậc các động cơ trong 

hành vi của trẻ mẫu giáo 

nhỡ? 

SV: Suy nghĩ và trả lời 

 

 

 

 

 

Đứa trẻ vừa mới cho bạn 

kẹo, bây giờ lại giành đồ 

chơi của bạn. Một đứa trẻ 

khác vừa mới hăng hái 

giúp mẹ dọn dẹp trong 

phòng, chỉ vài phút sau lại 

rủ bạn đến xả rác lung 

tung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

động cơ xã hội. Do đó cần phải quan tâm đến nội 

dung động cơ của trẻ, cần phải phát huy động cơ 

tích cực và uốn nắn động cơ tiêu cực. 

3.4.2. Sự hình thành hệ thống thứ bậc động cơ 

Sự biến đổi động cơ hành vi trong tuổi mẫu giáo nhỡ 

không chỉ thể hiện ở mặt nội dung của động cơ và sự xuất 

hiện nhiều loại động cơ mới, mà điều cần lưu ý là trong 

lứa tuổi này đã bắt đầu hình thành quan hệ phụ thuộc theo 

thứ bậc của các động cơ, được gọi là hệ thông thứ bậc các 

động cơ. Đó là một cấu tạo tâm lý mới trong sự phát triển 

nhân cách của trẻ mẫu giáo. 

- Các động cơ được sắp xếp theo ý nghĩa quan trọng của 

mỗi động cơ đối với bản thân đứa trẻ. 

- Những động cơ này thường không tồn tại ngang nhau. 

Tuỳ theo mỗi đứa trẻ, động cơ nào được nổi lên hàng đầu, 

chiếm vị trí ưu thế. 

- Hệ thống thứ bậc các động cơ được hình thành ở tuổi này 

khiến cho hành vi của trẻ nhằm theo một xu hướng nhất 

định. Đây là điểm khác nhau trong hành vi của trẻ mẫu 

giáo nhỡ so với hành vi của trẻ mẫu giáo bé. Hành vi của 

trẻ mẫu giáo bé thường không xác định được phương 

hướng chủ yếu.  

+ Nếu có động cơ xã hội, tức là muốn đem lại lợi ích cho 

người khác chiếm ưu thế, trong đại đa số trường hợp, đứa 

trẻ sẽ thực hiện những hành vi mang tính đạo đức tốt đẹp.  

+ Nếu động cơ nhằm thoả mãn ý thích hay quyền lợi riêng 

của bản thân chiếm ưu thế, thì trong nhiều trường hợp, đứa 

trẻ sẽ hành động nhằm tìm kiếm những quyền lợi cá nhân 

ích kỷ, dẫn đến những sai phạm nghiêm trọng về quy tắc 
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SV: Tự rút ra kết luận sư 

phạm cần thiết 

đạo đức xã hội.  

 Kết luận:  

-Hành vi của trẻ mẫu giáo nhỡ là hành vi mang tính xã hội 

rõ nét, hay còn gọi là hành vi mang tính nhân cách. 

- Đây là một thời kỳ phát triển rực rỡ của những nét tâm lý 

đặc trưng cho tuổi mẫu giáo, mà bao trùm lên tất cả tính 

hình tượng, tính dễ xúc cảm và tính đồng cảm  trong hoạt 

động tâm lý. Điều này khiến cho nhân cách của trẻ ở giai 

đoạn đầu tiên của quá trình hình thành mang tính độc đáo 

rõ nét nhất. 

- Những thuộc tính tâm lý cũng như những phẩm chất 

nhân cách đang phát triển ở độ tuổi này là điều kiện hết 

sức quan trọng để tạo ra một sự chuyển tiếp mạnh mẽ ở độ 

tuổi sau (mẫu giáo lớn) tiến dần vào thời kỳ chuẩn bị cho 

trẻ tới trường phổ thông. Do đó giáo dục cần tập trung hết 

mức để giúp trẻ phát triển những đặc điểm này. 

GV: Giao nhiệm vụ thảo 

luận cho các nhóm. 

SV: Thực hiện nhiệm vụ 

được giao: Tiến hành thảo 

luận, trình bày nội dung 

thảo luận trước lớp dưới 

dạng bài thuyết trình. 

 

 

 

 

 

THẢO LUẬN 

Nội dung thảo luận: Tiến hành trả lời một số câu hỏi 

liên quan đến nội dung của chương 3 

1. Lập bảng so sánh đặc điểm phát triển tâm lý của trẻ 

mẫu giáo bé và mẫu giáo nhỡ để thấy được sự phát 

triển ngày càng cao trong hoạt động nhận thức và tư 

duy của trẻ. Từ đó rút ra kết luận sư phạm cần thiết. 

2. Từ đặc điểm phát triển tâm lý của trẻ mẫu giáo nhỡ 

các bạn hãy đưa ra những tác động giáo dục cho 

phù hợp với độ tuổi này nhằm nâng cao khă năng 

nhận thức và tư duy cho trẻ. 
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GV: Giao bài tập thực 

hiện 

Sv: Tiến hành làm bài cá 

nhân và nộp lại. 

BÀI TẬP 

Nội dung: Làm một số bài tập về đặc điểm phát triển tâm 

lý của trẻ mẫu giáo nhỡ. 

Thực hiện bài 5 trang 4,bài 7 trang 6,bài 8 trang 7,bài 9 

trang 8 trong cuốn “Bài tập thực hành tâm lý học lứa tuổi 

mẫu giáo” 

E. Câu hỏi, hƣớng dẫn học tập, thảo luận  

1. Sinh viên đọc lại toàn bộ nội dung lý thuyết của chương và trả lời một số câu 

hỏi sau: 

- Sự hoàn thiện hoạt động vui chơi ở độ tuổi mẫu giáo nhỡ được biểu hiện ra ở 

những điểm nào? 

-  Phân tích sự hình thành "xã hội trẻ em" ở lứa tuổi mẫu giáo nhỡ. Điều đó ảnh 

hưởng gì đến sự phát triển tâm lý và hình thành nhân cách của trẻ? 

- Nêu đặc điểm phát triển tư duy của trẻ mẫu giáo nhỡ và so sánh đặc điểm phát 

triển tư duy của trẻ mẫu giáo nhỡ với trẻ mẫu giáo bé. 

- Phân tích sự phát triển đời sống tình cảm của trẻ mẫu giáo nhỡ. Hãy nêu nét nổi 

bật trong đời sống tình cảm đó. 

- Nêu những đặc điểm phát triển trong động cơ hành vi của trẻ mẫu giáo nhỡ và sự 

khác nhau giữa những đặc điểm động cơ có hành vi của mẫu giáo nhỡ so với trẻ 

mẫu giáo bé. 

- Tại sao nói những thuộc tính tâm lý và những phẩm chất nhân cách đang được 

phát triển ở trẻ mẫu giáo nhỡ là biểu hiện tập trung nhất của sự phát triển tâm lý 

của trẻ em ở lứa tuổi mẫu giáo nói chung? 

- Những nét tâm lý độc đáo nhất của thời kỳ phát triển này là gì? Từ đó hãy nêu 

những yêu cẩu cơ bản đối với việc giáo dục trẻ mẫu giáo nhỡ. 

2. Đọc và nghiên cứu tài liệu nội dung kiến thức của Chương 4: Đặc điểm 

phát triển tâm lý của trẻ mẫu giáo lớn (từ 5-6 tuổi). 
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Ngày soạn: 

Ngày dạy: 

Lớp dạy: ĐHMN BK4 CQ 

Số tiết: 07 

CHƢƠNG 4 

ĐẶC ĐIỂM PHÁT TRIỂN TÂM LÝ CỦA TRẺ MẪU GIÁO LỚN (TỪ 5-6 TUỔI) 

Tổng số tiết: 07 (06:LT 01: BT) 

A. Mục tiêu 

1. Kiến thức 

 Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về đặc điểm tâm lý của trẻ mẫu giáo lớn 

(từ 5-6 tuổi) 

- Sự hoàn thiện các cấu trúc tâm lý người: Sử dụng thành thạo tiếng mẹ đẻ trong sinh 

hoạt hàng ngày, sự xác định ý thức bản ngã và tính chủ đích trong hoạt động tâm lý, xuất 

hiện kiểu tư duy trực quan hình tượng mới – tư duy trực quan sơ đồ và những yếu tố của 

kiểu tư duy lôgic 

- Bước ngoặt 6 tuổi: Sự chuẩn bị sẵn sàng về mặt tâm lý cho trẻ đến trường phổ thông. 

2. Kỹ năng  

- Rèn luyện kĩ năng đọc, nghiên cứu tài liệu, tổng hợp kiến thức về đặc điểm tâm lý của 

trẻ mẫu giáo lớn.  

- Định hướng cho sinh viên biết vận dụng kiến thức và hiểu biết của mình về đặc điểm 

phát triển tâm lý của trẻ mẫu giáo lớn một cách hợp lý vào quá trình giáo dục trẻ tại 

trường mầm non. Chuẩn bị những tiền đề tốt nhất cho trẻ bước vào lớp 1. 

- Kỹ năng lựa chọn các phương pháp, các dạng hoạt động cũng như nội dung học tập phù 

hợp với nhận thức và khả năng tiếp nhận kiến thức dựa trên đặc điểm tâm lý của trẻ.  

3. Thái độ 

-  Sinh viên có thái độ nghiêm túc, tích cực, tự giác trong quá trình tiếp nhận tri thức và 

rèn luyện kĩ năng. 
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- Giáo dục lòng yêu nghề, mếm trẻ, hiểu trẻ để có tác động giáo dục cho phù hợp và dạt 

hiệu quả cao. Ý thức được trách nhiệm cũng như công việc của mình trong quá trình giáo 

dục trẻ. 

B. Chuẩn bị 

1. Giảng viên 

- Tài liệu chính: Nguyễn Ánh Tuyết ( chủ biên),(2014), Tâm lý học trẻ em lứa 

tuổi mầm non, NXB Đại học Sư phạm. 

- Tài liệu tham khảo: 

+ Trần Trọng Thủy (chủ biên) (2001), Bài tập thực hành Tâm lý học, NXB Đại 

học Quốc gia Hà Nội. 

+ Nguyễn  Ánh Tuyết (2001), Tâm lý học trẻ em, NXB Giao dục 

+ Nguyễn Ánh Tuyết ( chủ biên) – Đào Thanh Âm – Đinh Văn Vang (2001), 

Giáo dục học, NXB Giáo dục. 

+ Lê Xuân Tiến (2010), Bài tập thực hành tâm lý học lứa tuổi mẫu giáo, Bộ môn 

tâm lý giáo dục trường Đại học sư phạm Hà Nội 2. 

2. Ngƣời học 

* Tài liệu: Nguyễn Ánh Tuyết ( chủ biên),(2014), Tâm lý học trẻ em lứa tuổi mầm non, 

NXB Đại học Sư phạm. 

* Phương tiện 

- Đọc tài liệu trước khi đến lớp: Chương 4: Đặc điểm phát triển tâm lý của trẻ mẫu giáo 

lớn. 

- Sách vở ghi chép 

C. Phƣơng pháp, phƣơng tiện dạy học 

* Phương pháp dạy học 

- Phương pháp thuyết trình 

- Phương pháp đàm thoại, trao đổi 

- Nghiên cứu tài liệu 

- Phương pháp thực hành nhóm 
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* Phương tiện dạy học: Giáo án, sổ kế hoạch 

D. Nội dung bài giảng 

Hoạt động của GV và 

ngƣời học 

Nội dung 

 

 

 

GV: Trình bày đặc điểm 

của việc sử dụng thành 

thạo tiếng mẹ đẻ trong 

sinh hoạt hàng ngày? 

SV: Đọc, nghiên cứu tài 

liệu và trả lời câu hỏi 

NỘI DUNG 

- Nắm vững ngữ âm 

và ngữ điệu khi sử 

dụng tiếng mẹ đẻ 

- Phát triển vốn từ và 

cơ cấu ngữ pháp 

- Sự phát triển ngôn 

ngữ mạch lạc 

 

 

 

 

 

Chƣơng 4: Đặc điểm phát triển tâm lý của trẻ mẫu giáo 

lớn (5-6 tuổi) 

4.1. Hoàn thiện các cấu trúc tâm lý ngƣời 

4.1.1. Sử dụng thành thạo tiếng mẹ đẻ trong sinh hoạt 

hàng ngày 

- Một trong những thành tựu lớn lao nhất của giáo dục 

mầm non (tức là giáo dục tiền học đường) là thể sử dụng 

được một cách thành thạo tiếng mẹ đẻ trong đời sống hàng 

ngày.  

- Trẻ em "tốt nghiệp" xong trường mẫu giáo là đứng trước 

một nền văn hoá đồ sộ của dân tộc và nhân loại mà nó có 

nhiệm vụ phải lĩnh hội những kinh nghiệm của ông cha để 

lại, đồng thời có sứ mạng xây dựng nền văn hoá đó trong 

tương lai. Cho nên việc phát triển tiếng mẹ đẻ cho trẻ em ở 

lứa tuổi mầm non là một nhiệm vụ cực kỳ quan trọng, mà 

ở độ tuổi mẫu giáo lớn nhiệm vụ đó phải được hoàn thành.  

- Lứa tuổi mẫu giáo là thời kỳ bộc lộ tính nhạy cảm cao 

nhất đối với các hiện tượng ngôn ngữ, điều đó khiến cho 

sự phát triển ngôn ngữ của trẻ đạt tốc độ khá nhanh, và 

đến cuối tuổi mẫu giáo thì hầu hết trẻ em đều biết sử dụng 

tiếng mẹ đẻ một cách thành thục trong sinh hoạt hằng 

ngày. 

Sự hoàn thiện tiếng mẹ đẻ ở trẻ mẫu giáo lớn theo các 

hướng sau: 
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Trẻ thường dùng ngữ điệu 

êm ái để biểu thị tình cảm 

yêu thương trìu mến. 

Ngược lại khi giận dữ trẻ 

lại dùng ngữ điệu thô và 

mạnh. Khả năng này được 

thể hiện khá rõ khi trẻ kể 

những câu chuyện mà 

mình thích cho người 

khác nghe. 

 

 

 

 

 

Ví dụ: Chẳng hạn cháu 

Hoàng Hoa Anh (5 tuổi) 

đã nói "Vịt ngã lộn phèo" 

hay cháu Vàng Anh (6 

tuổi) đã dùng từ rất mới lạ 

để nói về màu đỏ như "Đỏ 

choen choét".  

Ví dụ: Một cháu mẫu giáo 

lớn đã giải thích cho bạn 

hiểu là: "con của bò thì 

a. Nắm vững ngữ âm và ngữ điệu khi sử dụng tiếng mẹ đẻ 

- Mặt ngữ âm: Ở cuối tuổi mẫu giáo, do việc giao tiếp 

bằng ngôn ngữ được mở rộng, tai âm vị được rèn luyện 

thường xuyên để tiếp nhận các ngữ âm khi nghe người lớn 

nói, mặt khác cơ quan phát âm đã trưởng thành đến mức 

trẻ có thể phát ra những âm tương đối chuẩn, kể cả những 

âm khó của tiếng mẹ đẻ (như uềnh oàng, khúc khuỷu...) 

khi nói năng.  

- Mặt ngữ điệu: Trẻ mẫu giáo lớn đã biết sử dụng ngữ điệu 

một cách phù hợp với nội dung giao tiếp hay nội dung của 

câu chuyện mà trẻ kể.  

b. Phát triển vốn từ và cơ cấu ngữ pháp 

- Mặt vốn từ: Vốn từ của trẻ mẫu giáo lớn tích luỹ được 

khá phong phú không những chỉ về danh từ mà cả về động 

từ, tính từ, liên từ. Trẻ nắm được vốn từ trong tiếng mẹ đẻ 

đủ để diễn đạt các mặt trong đời sống hàng ngày.  

- Mặt ngữ pháp: Với điều kiện sống và giáo dục tốt thì trẻ 

em ở cuối tuổi mẫu giáo đã có thể sử dụng ngữ pháp tiếng 

mẹ đẻ một cách thành thạo, mặc dầu quá trình đó diễn ra 

một cách không có ý thức, khác với quá trình học ngữ 

pháp một cách có ý thức ở trường phổ thông sau này. 

- Sự lĩnh hội ngôn ngữ còn được quyết định bởi tính tích 

cực của bản thân trẻ em đối với ngôn ngữ. Những trẻ em 

mà năng giao tiếp, năng tìm hiểu các hiện tượng ngôn ngữ  

thì không những hiểu được từ ngữ và nắm vừng ngữ pháp 

một cách vững vàng mà còn "sáng tạo" ra những từ ngữ, 

những cách nói chưa hề có trong ngôn ngữ của người lớn.  

- Tính tích cực cao đối với ngôn ngữ của trẻ mẫu giáo lớn 

còn biểu hiện ở chỗ trẻ thích "sáng tác" thơ ca.  
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gọi là: "bê" vì nó hay kêu 

bê bê..." 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ở độ tuổi này trẻ có nhu 

cầu giải thích cho các bạn 

cùng tuổi về nội dung trò 

chơi, cách tạo ra đồ chơi 

và nhiều chuyện khác. 

Không những thế, trẻ còn 

muốn giải thích cho người 

lớn (cha mẹ, anh chị, cô 

giáo...) những điều mà trẻ 

cần họ hiểu. 

 

 

- Trong khi sử dụng ngôn ngữ trẻ đã bắt đầu hiểu nghĩa 

của từ và nguồn gốc của nó. 

c. Sự phát triển ngôn ngữ mạch lạc 

Ngôn ngữ mạch lạc thể hiện một trình độ phát triển tương 

đối cao, không những về phương diện ngôn ngữ mà cả về 

phương diện tư duy nữa. 

-Trước đây trẻ sử dụng ngôn ngữ tình huống là chủ yếu. 

Khi giao tiếp với những người xung quanh trẻ sử dụng 

nhiều yếu tố trong tình huống giao tiếp để hỗ trợ cho ngôn 

ngữ của mình. 

- Dần dần cuộc sống đòi hỏi trẻ em cần có một kiểu ngôn 

ngữ khác, ít phụ thuộc vào tình huống hơn, nhất là trẻ cần 

phải mô tả tại cho người khác những điều mà mình đã mắt 

thấy tai nghe. Kiểu ngôn ngữ này là ngôn ngữ ngữ cảnh, 

mang tính rõ ràng, khúc chiết. 

-  Khi đã nắm vững ngôn ngữ ngữ cảnh rồi, trẻ mẫu giáo 

lớn còn sử dụng ngôn ngữ tình huống để giao tiếp với 

người xung quanh 

- Một kiểu ngôn ngữ khác cũng đang phát triển trong độ 

tuổi mẫu giáo lớn, đó là kiểu ngôn ngữ giải thích.  

Ngôn ngữ giải thích đòi hỏi đứa trẻ phải có tính chặt chẽ 

và mạch lạc do đó còn gọi là ngôn ngữ mạch lạc.  

=>Kiểu ngôn ngữ mạch lạc có ý nghĩa hết sức quan trọng 

đối với việc hình thành những mối quan hệ qua lại trong 

nhóm trẻ và với những người xung quanh, đặc biệt là đối 

với sự phát triển trí tuệ của trẻ.  

Muốn có ngôn ngữ mạch lạc thì những điều trẻ định nói ra 

cần phải được suy nghĩ rõ ràng, rành mạch ngay từ trong 

đầu, tức là cần được tư duy hỗ trợ. Mặt khác chính ngôn 
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SV rút ra kết luận cho nội 

dung học 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ngữ mạch lạc là phương tiện làm cho tư duy của trẻ phát 

triển đến một chất lượng mới, đó là việc nảy sinh các yếu 

tố của tư duy lôgic, nhờ đó mà toàn bộ sự phát triển của trẻ 

được nâng lên một trình độ mới, cao hơn. 

 KẾT LUẬN:  

-Nhìn chung đứa trẻ trước khi bước vào tuổi học sinh đã 

có khả năng nắm được ý nghĩa của từ vựng thông dụng, 

phát âm đúng sự phát âm của người lớn (tuỳ theo địa 

phương có giọng nói như thế nào thì trẻ sẽ nói theo như 

vậy) biết dùng ngữ điệu phù hợp với hoàn cảnh giao tiếp, 

và đặc biệt là nói đúng hệ thống ngữ pháp phức tạp bao 

gồm những quy luật ngôn ngữ tinh vi nhất về phương diện 

cú pháp và về phương diện tu từ, nói năng mạch lạc thoải 

mái. Tóm lại, trẻ đã thực sự nắm vững tiếng mẹ đẻ. 

- Văn hóa ngôn ngữ: Sự phát triển ngôn ngữ của trẻ theo 

con đường tự phát, chủ yếu là theo cách bắt chước hay học 

lỏm nhất là chúng lại sống trong một môi trường mà phần 

lớn những người xung quanh còn kém văn hoá. Điều này 

đáng để cho các nhà giáo dục phải suy nghĩ. Cần phải có 

một cách dạy dỗ đúng đắn để khi "tốt nghiệp" trường mẫu 

giáo, trẻ đã nắm vững được tiếng mẹ đẻ, nếu không chúng 

sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong những năm tháng học tập 

ở trường phổ thông và trong bước đường trưởng thành sau 

này. 

- Để làm việc đó một cách tích cực, ở gia đình cũng như ở 

lớp mẫu giáo cần phải coi việc phát triển ngôn ngữ cho trẻ 

là một trong những nội dung quan trọng nhất của giáo dục 

mầm non và nhiệm vụ đó cần phải được thực hiện ngay từ 

năm đầu tiên cho tới cuối tuổi mẫu giáo, đặc biệt trong 

thời kỳ phát cảm ngôn ngữ (từ 2 đến 5 tuổi).  
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GV: Trình bày đặc điểm 

sự xác định ý thức bản 

ngã của trẻ mẫu giáo lớn 

SV: Đọc, nghiên cứu tài 

liệu và trả lời 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ở tuổi này trẻ không 

những nhận ra mình là 

trai hay gái mà còn biết rõ 

ràng nếu mình là trai hay 

gái thì hành vi phải thể 

hiện như thế nào cho phù 

hợp với giới tính của 

mình. 

Trẻ thường nói: "Con trai 

4.1.2. Sự xác định ý thức bản ngã và tính chủ định trong 

hoạt động tâm lý 

* Sự xác định ý thức bản ngã 

- Tiền đề của ý thức bản ngã là việc tách mình ra khỏi 

người khác, đã được hình thành ở cuối tuổi ấu nhi.Nhưng 

đến cuối tuổi mẫu giáo, trẻ mới hiểu được mình là người 

như thế nào, có những phẩm chất gì, những người xung 

quanh đối xử với mình ra sao, và tại sao mình lại có hành 

động này hay hành động khác...  

- Ý thức bản ngã hay sự tự ý thức được thể hiện rõ nhất 

trong sự tự đánh giá về thành công hay thất bại của mình, 

về những ưu điểm hay khuyết điểm của bản thân, về 

những khả năng và cả sự bất lực nữa. 

+ Để đánh giá bản thân một cách đúng đắn, đầu tiên đứa 

trẻ phải học cách đánh giá người khác và nghe những 

người xung quanh đánh giá mình như thế nào nhưng còn 

phụ thuộc vào tình cảm của trẻ đối với người mà trẻ đánh 

giá. 

+ Trẻ em mẫu giáo thường lĩnh hội những chuẩn mực và 

quy tắc hành vi như là những thước đo để đánh giá người 

khác và đánh giá bản thân. Nhưng do tình cảm còn chi 

phối mạnh nên không cho phép nó dùng thước đo ấy để 

đánh giá hành vi của những người khác cũng như của 

chính mình một cách khách quan.  

- Ở tuổi mẫu giáo lớn, sự tự ý thức còn được biểu hiện rõ 

trong sự phát triển giới tính của trẻ. Trong khi nhận xét 

nhau, trẻ cũng chú ý đến khía cạnh giới tính. 

Vai trò của sự tự ý thức 

-Ý thức bản ngã được xác định rõ ràng giúp trẻ điều khiển 
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mà lại khóc à?" hay "Con 

gái mà lại đánh nhau à? 

GV: Trình bày tính chủ 

đích trong hoạt động tâm 

lý? 

SV: Suy nghĩ và đưa ra 

câu trả lời 

Đến cuối tuổi mẫu giáo 

thời gian có thể tập trung 

để xem tranh tăng lên gấp 

đôi so với độ tuổi mẫu 

giáo bé. Em bé 5 - 6 tuổi 

đã hiểu tranh vẽ hơn, tách 

biệt được trong tranh vẽ 

nhiều mặt và chi tiết lý 

thú với mình hơn.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

và điều chỉnh hành vi của mình cho phù hợp với những 

chuẩn mực, những quy tắc xã hội, từ đó mà hành vi của trẻ 

mang tính xã hội, tính nhân cách đậm nét hơn trước. 

-Ý thức bản ngã được xác định rõ ràng còn cho phép trẻ 

thực hiện các hành động một cách chủ tâm hơn, nhờ đó 

các quá trình tâm lý mang tính chủ định rõ rệt. 

* Tính chủ đích trong hoạt động tâm lý 

- Đến tuổi mẫu giáo lớn sự chú ý đã tập trung hơn, bền 

vững hơn. Điều đó thể hiện ở thời gian chơi, "tiết học" 

được kéo dài hơn và đặc biệt là khi trẻ xem tranh. Ngôn 

ngữ phát triển cũng giúp trẻ biết điều khiển chú ý của 

mình, biết tự giác hướng chú ý của mình vào những đối 

tượng nhất định. 

- Ghi nhớ của trẻ mẫu giáo lớn ngày càng có tính chủ định 

nhiều hơn, nhờ sử dụng một số phương thức như nhắc lại 

hay liên hệ các sự kiện với nhau do người lớn gợi ý cho. 

=> Tuy vậy, cho đến cuối tuổi mẫu giáo các quá trình tâm 

lý không chủ định vẫn chiếm ưu thế trong hoạt động tâm 

lý của trẻ, ngay cả trong hoạt động trí tuệ.  

- Ở tuổi mẫu giáo lớn việc đặt mục đích cho hành động và 

lập kế hoạch để thực hiện hành động thường được thể hiện 

rất rõ nét. Điều đó thúc đẩy các hành động định hướng bên 

trong (tức là các quá trình tâm lý) phát triển mang tính chủ 

định rõ ràng. Tính chủ định này được phát triển cùng với 

sự tiến triển của hoạt động vui chơi ở trẻ mẫu giáo lớn, 

làm cho dạng trò chơi đóng vai theo chủ đề chuyển dần 

sang dạng trò chơi có luật rõ hơn. 

+ Khi tham gia trò chơi này, động cơ hoạt động của trẻ 

không chỉ nằm ở quá trình chơi mà cả trong kết quả chơi 

nữa. Nghĩa là động cơ hoạt động của trẻ đang di chuyển từ 
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SV rút ra kết luận sư 

phạm dựa trên định hướng 

của giáo viên 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

quá trình chơi đến kết quả chơi. 

+ Việc tham gia vào những trò chơi có luật làm cho hoạt 

động của đứa trẻ trở nên có chủ tâm hơn. Hành động chơi 

ở đây có mục đích rất rõ ràng: một là phải hành động khéo 

léo để không vi phạm luật lệ của trò chơi; hai là cần phải 

đạt tới kết quả cao nhất.  

=> Nhờ loại trò chơi này mà các hoạt động tâm lý bên 

trong được biến đổi một cách rõ rệt, từ những quá trình 

tâm lý không chủ định chuyển sang những quá trình tâm lý 

có chủ định  

=> KẾT LUẬN:  

- Do sự xác định ý thức bản ngã được rõ ràng hơn và các 

quá trình tâm lý không chủ định chuyển dần sang quá trình 

tâm lý mang tính chủ định, làm cho các hành động ý chí 

của trẻ ngày càng được bộc lộ rõ nét trong hoạt động vui 

chơi và trong cuộc sống. 

- Tuổi mẫu giáo lớn đứa trẻ mới có những biểu hiện ý chí 

tương đối lâu, mặc dù về mặt này vẫn còn thua xa học sinh 

đầu tuổi học.Trong sự phát triển các hành động ý chí của 

trẻ mẫu giáo lớn, có thể thấy được sự liên kết giữa ba mặt: 

thứ nhất là sự phát triển tính mục đích của hành động, thứ 

hai là sự xác lập quan hệ giữa mục đích của hành động với 

động cơ và thứ ba là tăng vai trò điều chỉnh của ngôn ngữ 

trong việc thực hiện các hành động. 

- Có thể coi sự phát triển mặt ý chí là một trong những 

biểu hiện rõ nhất của ý thức, khiến cho nhân cách của trẻ 

được khẳng định. 

4.1.3. Xuất hiện kiểu tư duy trực  quan hình tượng mới – 

tư duy trực quan sơ đồ và những yếu tố của kiểu tư duy 
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GV: Phân tích sự xuất 

hiện kiểu tư duy trực  

quan hình tượng mới – tư 

duy trực quan sơ đồ? 

SV: Trao đổi thảo luận và 

đưa ra câu trả lời 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ví dụ: Trẻ có thể nhìn vào 

sơ đồ tìm ra một địa chỉ 

nào đó mà không lấy gì 

lôgic 

* Xuất hiện kiểu tư duy trực quan hình tượng mới – tư duy 

trực quan sơ đồ  

Ở tuổi mẫu giáo nhỡ tư duy trực quan - hình tượng phát 

triển mạnh đã giúp trẻ giải quyết một số bài toán thực tiễn. 

Tuy nhiên kiểu tư duy này không đáp ứng được nhu cầu 

nhận thức đang phát triển mạnh ở trẻ mẫu giáo lớn, cho 

nên bên cạnh việc phát triển tư duy trực quan - hình tượng 

vẫn mạnh mẽ như trước đây, còn cần phải phát triển thêm 

một kiểu tư duy trực quan - hình tượng mới để đáp ứng với 

khả năng và nhu cầu phát triển của trẻ ở cuối tuổi mẫu 

giáo. Đó là kiểu tư duy trực quan - sơ đồ 

Đặc điểm 

- Kiểu tư duy này tạo ra cho trẻ một khả năng phản ánh 

những mối liên hệ tồn tại khách quan, không bị phụ thuộc 

vào hành động hay ý muốn chủ quan của bản thân đứa trẻ.  

- Tư duy trực quan - sơ đồ vẫn giữ tính chất hình tượng 

song bản thân hình tượng cũng trở nên khác trước: hình 

tượng đã bị mất đi những chi tiết rườm rà mà chỉ còn giữ 

lại những yếu tố chủ yếu giúp trẻ phản ánh một cách khái 

quát sự vật chứ không phải là từng sự vật riêng lẻ.  

- Trẻ em ở cuối tuổi mẫu giáo nhỡ và mẫu giáo lớn có khả 

năng hiểu một cách dễ dàng và nhanh chóng về cách biểu 

diễn sơ đồ và sử dụng có kết quả những sơ đồ đó để tìm 

hiểu sự vật.  

Vai trò: 

- Tư duy trực quan - sơ đồ giúp trẻ một cách có hiệu lực 

để lĩnh hội những tri thức ở trình độ khái quát cao, từ đó 

mà hiểu được bản chất của sự vật. Nhưng kiểu tư duy này 
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làm khó khăn, (tức là đọc 

được sơ đồ hay giải mã) 

hoặc để chỉ đường đi đến 

một nơi nào đó trẻ chỉ cần 

vẽ một số vạch chủ yếu, 

tức là trẻ đã nắm được kỹ 

năng sơ đồ hoá (tức là ký 

mã) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GV: Phân tích những yếu 

tố xuất hiện kiểu tư duy 

lôgic? 

SV: Suy nghĩ và trả lời 

 

 

Chuẩn cảm giác là những 

biểu tượng do loài người 

xây dựng những dạng cơ 

bản của mỗi loại thuộc 

tính và quan hệ như về  

màu sắc, hình dạng, độ 

lớn của các vật, vị trí của 

chúng trong không gian, 

vẫn nằm trong phạm vi của kiểu tư duy trực quan - hình 

tượng nói chung . Đó là kiểu trung gian, quá độ để chuyển 

từ kiểu tư duy hình tượng lên một kiểu tư duy mới, khác 

về chất tư duy lôgic (hay còn gọi là tư duy trừu tượng), 

kiểu tư duy này sẽ tiếp tục được phát triển ở giai đoạn sau 

này. 

- Tư duy trực quan - sơ đồ phát triển cao sẽ dẫn đứa trẻ 

đến ngưỡng của của tư duy trừu tượng, sẽ cho trẻ em hiểu 

những biểu diễn sơ đồ khái quát mà sau này sự hình thành 

khái niệm sẽ được tiến hành chủ yếu dựa trên đó. 

- Cả tư duy trực quan - hành động lẫn tư duy trực quan - 

hình tượng đều liên hệ mật thiết với ngôn ngữ.  Nhưng 

thực ra trong cả hai kiểu tư duy đó, hành động tư duy vẫn 

chủ yếu là dựa trực tiếp vào hành động và biểu tượng, còn 

ngôn ngữ chỉ đóng vai trò hỗ trợ mà thôi. 

* Những yếu tố của kiểu tư duy lôgic 

Trẻ em ở cuối tuổi mẫu giáo có thể lĩnh hội được những 

khái niệm khoa học đơn giản. Điều đó giúp trẻ thay đổi 

khá nhiều trong hoạt động tư duy của chúng, biểu hiện ở 

sự nảy sinh các yếu tố tư duy lôgic, tất nhiên là phải có 

một sự dạy dỗ đặc biệt. 

- Ở tuổi mẫu giáo đang diễn ra một quá trình chuyển tiếp, 

từ chỗ trẻ chỉ biết những sự vật cụ thể sang sử dụng những 

chuẩn cảm giác phổ biến là kết quả của sự khái quát hoá 

những kinh nghiệm cảm tính của bản thân. 

- Cuối tuổi mẫu giáo, trẻ lĩnh hội được các chuẩn. Nhờ đó 

trẻ em tách biệt được trong số các biến dạng muôn màu 

muôn vẻ những dạng cơ bản của các thuộc tính được dùng 

làm chuẩn và bắt đầu biết so sánh thuộc tính của sự vật vô 

cùng đa dạng xung quanh với các chuẩn đó. 
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độ cao của các âm, độ dài 

của các khoảng thời gian 

v.v 

 

 

 

SV rút ra kết luận sư 

phạm dựa trên những định 

hướng của giáo viên 

 

Nguyên nhân: Một là, bản 

thân việc lĩnh hội sẽ 

không hoàn hảo nếu thiếu 

một cơ sở vững chắc 

những biểu tượng phong 

phú về sự vật và hiện 

tượng do kiểu tư duy trực 

quan - hình tượng mang 

lại. Hai là, ngay cả sau khi 

nắm được tư duy lôgic 

rồi thì tư duy hình tượng 

vẫn không hề mất đi ý 

nghĩa quan trọng của nó.  

 

 

GV: Trình bày đặc điểm 

của bước ngoặt 6 tuổi của 

trẻ mẫu giáo lớn? 

SV: Thảo luận và đưa ra 

câu trả lời 

 

 

 

 

=>Chính những biến đổi về chất của những tài liệu cảm 

tính như thế cho phép hoạt động tư duy của trẻ chuyển dần 

sang một giai đoạn phát triển cao hơn. 

KẾT LUẬN:  

- Trong suốt tuổi mẫu giáo kể cả giai đoạn cuối cùng (độ 

tuổi mẫu giáo lớn) hoạt động tâm lý của trẻ đặc biệt nhạy 

cảm với những hình tượng cụ thể sinh động về các sự vật 

và hiện tượng của hiện thực, và tiếp thu những tri thức 

được biểu hiện dưới dạng trực quan - hình tượng là dễ 

dàng hơn hết. Do đó chủ trương tăng nhanh quá mức tốc 

độ để nắm các hình thức tư duy lôgic ở lứa tuổi này là 

không hợp lý. 

- Trên bậc thang phát triển tâm lý chung thì tư duy lôgic 

đứng cao hơn tư duy trực quan - hình tượng theo nghĩa là 

nó được hình thành muộn hơn, tạo khả năng giải các bài 

toán với phạm vi rộng hơn và khả năng lĩnh hội tốt những 

tri thức khoa học. Song như thế hoàn toàn không có nghĩa 

là cần phải cố gắng thúc đẩy trẻ em chuyển sang lĩnh hội 

kiểu tư duy lôgic càng sớm càng tốt.  

4.2. Tiến vào bƣớc ngoặt 6 tuổi 

4.2.1. Bước ngoặt 6 tuổi 

Trong quá trình phát triển của trẻ em trong xã hội hiện đại, 

các nhà tâm lý học coi thời điểm lúc trẻ tròn 6 tuổi là bước 

ngoặt quan trọng.  

- Bước vào trường phổ thông, là một bước ngoặt trong đời 

sống của đứa trẻ. Đó là sự chuyển qua một lối sống mới 

với những điều kiện hoạt động mới, chuyển qua một địa vị 

mới trong xã hội, chuyển qua những quan hệ mới với 

người lớn và bạn bè cùng tuổi. 
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 Rút ra kết luận sư phạm 

 

 

 

 

 

 

GV: Để trẻ bước vào 

trường phổ thông có một 

tâm lý sẵn sàng chúng ta 

cần chuẩn bị cho trẻ 

những gì? 

SV: Thảo luận, trao đổi và 

đưa ra câu trả lời 

 

 

- Tuổi mẫu giáo lớn là thời kỳ trẻ đang phát tiến vào bước 

ngoặt đó với sự biến đổi của hoạt động chủ đạo. Hoạt động 

vui chơi vốn giữ vai trò chủ đạo trong suốt thời kỳ mẫu 

giáo, nay những yếu tố của hoạt động học tập bắt đầu nảy 

sinh để tiến tới giữ vị trí chủ đạo ở giai đoạn sau bước 

ngoặt 6 tuổi.  

- Qua trò chơi, từng tí một, trẻ chuyển những quan hệ xã 

hội khách quan vào trong nhân cách mình, tạo ra đời sống 

nội tâm bằng sự trải nghiệm. Kết quả là tạo ra một cách 

nhìn nhận bản thân mình: sự hình thành ý thức cá nhân. 

Nhờ đó trẻ nhận ra vị trí nhỏ bé của mình trong đời sống 

của xã hội (người lớn) mình còn chưa biết gì. Sự đánh giá 

này là một bước tiến về chất trong quá trình phát triển tâm 

lý, tạo ra cuộc khủng hoảng mới lúc 6-7 tuổi . Đó cũng 

chính là điều kiện thuận lợi để trẻ em thực hiện một loại 

hoạt động mới, tức là hoạt động học tập. 

=>Kết luận sư phạm: Bước ngoặt 6 tuổi là một sự kiện 

quan trọng, khiến các nhà giáo dục cần phải quan tâm, một 

mặt là để giúp trẻ hoàn thiện những thành tựu phát triển 

tâm lý trong suốt thời kỳ mẫu giáo, mặt khác là tích cực 

chuẩn bị cho trẻ có đủ điều kiện để làm quen dần với hoạt 

động học tập và cuộc sống ở trường phổ thông. 

4.2.2. Trình độ chuẩn bị sẵn sàng về mặt tâm lý cho trẻ 

đến trường phổ thông. 

Việc chuẩn bị sẵn sàng về mặt tâm lý trẻ đến học tập ở 

trường phổ thông là nhiệm vụ quan trọng vào bậc nhất của 

giáo dục mẫu giáo, đặc biệt là ở độ tuổi mẫu giáo lớn. Khi 

bước vào trường phổ thông cần chuẩn bị: 

-Lòng mong muốn trở thành người học sinh thực thụ. 

Lòng mong muốn này được biểu hiện vào cuối tuổi mẫu 
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Đó là những động cơ xã 

hội của hành vi, là cách 

ứng xử với người xung 

quanh, là kỹ năng xác lập 

giáo: 

+Trẻ bắt đầu ý thức được rằng việc tham gia vào trò chơi 

để được làm giống như người lớn chỉ là những trò đùa.  

+ Sức hấp dẫn của những nét bề ngoài có ý nghĩa tích cực, 

vì nó khêu gợi lòng khao khát của trẻ là muốn thay đổi vị 

trí của mình trong xã hội. 

- Trình độ phát triển ý chí của trẻ đủ sức để có thể điều 

chỉnh hành vi của mình tuân theo nội quy của nhà trường 

và thực hiện những yêu cầu của giáo viên hay của tập thể 

lớp đề ra, tự giác tuân theo quy định nơi công cộng. 

- Tính chủ định của các hoạt động tâm lý cũng cần được 

tăng tiến để trẻ có thể kiên trì theo đuổi các mục đích học 

tập là tiếp nhận những tri thức khoa học có hệ thống.  

- Những hoạt động trí tuệ như quan sát, trí nhớ, tư duy 

v.v… cần phải được đạt tới một mức độ nhất định để có 

thể lĩnh hội các tri thức khoa học một cách dễ dàng. 

- Cần phải có một vốn tri thức nhất định về thế giới xung 

quanh, về giới hữu sinh, giới vô sinh, về con người và lao 

động của họ, về nhiều mặt của đời sống xã hội, về các 

chuẩn mực đạo đức hành vi.  

+ Cần làm cho tri thức của trẻ được chính xác hoá, rõ ràng 

và hệ thống hoá các biểu tượng đã được hình thành trước 

đây.  

+ Cần giúp trẻ có phương pháp nắm bắt sự kiện có hiệu 

quả và phù hợp với tình độ phát triển của trẻ. 

- Khơi dậy ở trẻ lòng ham hiểu biết, muốn khám phá 

những điều mới lạ của thế giới tự nhiên và cuộc sống xã 

hội. Những đứa trẻ ham thích tìm hiểu thường là những 

em rất mong đi học, mong làm nghĩa vụ người học sinh để 
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và duy trì những mối 

quan hệ qua lại lẫn nhau 

với các bạn cùng lứa tuổi. 

 

 

 

 

 

 

GV khái quát nội dung 

chính 

 

 

 

 

SV rút ra kết luận dựa 

trên khái quát của giáo 

viên 

được hiểu biết nhiều thứ.  

- Chuẩn bị về trình độ phát triển ngôn ngữ được coi là một 

điều kiện hết sức quan trọng trong việc tính hội các tri 

thức về khoa học tự nhiên cũng như khoa học xã hội.  

- Chuẩn bị những phẩm chất của nhân cách giúp trẻ nhanh 

chóng gia nhập vào tập thể lớp, tìm được vị trí của mình 

trong tập thể đó, có ý thức trách nhiệm khi tham gia vào 

hoạt động chung.  

=> Kết luận: Việc chuẩn bị sẵn sàng về mặt tâm lý cho trẻ 

em đến trường phổ thông cần phải được thực hiện trong 

các trò chơi và các dạng hoạt động có sản phẩm (như nặn, 

vẽ, thủ công) hoặc hoạt động múa hát, đọc thơ, kể 

chuyện... Chính trong các hoạt động đó lần đầu tiên ở trẻ 

đã nảy sinh những động cơ xã hội tích cực của hành vi, 

hình thành hệ thống thứ bậc các động cơ, hình thành và 

phát triển các hành động trí tuệ, phát triển kỹ năng thiết lập 

những mối quan hệ với bạn bè v.v... Dĩ nhiên việc này 

không diễn ra một cách tự phát mà phải có sự hướng dẫn 

thường xuyên của người lớn. 

GV: Giao nhiệm vụ cho 

sinh viên 

SV: Làm việc cá nhân và 

trình bày kết quả 

BÀI TẬP THẢO LUẬN 

 BÀI TẬP 

Nội dung: Làm một số bài tập về đặc điểm phát triển tâm lý 

của trẻ mẫu giáo lớn. 

Thực hiện bài 8 trang 10,bài 9 trang 10,bài 10 trang 11,bài 

11 trang 12 trong cuốn “Bài tập thực hành tâm lý học lứa 

tuổi mẫu giáo” 

 THẢO LUẬN 

Nội dung thảo luận: Tiến hành trả lời một số câu hỏi liên 

quan đến nội dung của chương 4 
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1. Chứng minh sự cần thiết của việc chuẩn bị sẵn sàng 

về mặt tâm lý cho trẻ đến trường phổ thông. Tại sao 

cần phải chuẩn bị tâm lý cho trẻ. 

2. Phê phán chủ trương đẩy mạnh một cách giả tạo sự 

phát triển trí tuệ của trẻ mẫu giáo (chuyển nhanh 

sang tư duy trừu tượng - tư duy khái niệm). 

 

E. Câu hỏi, hƣớng dẫn học tập, thảo luận  

1. Sinh viên đọc lại toàn bộ nội dung lý thuyết của chương và trả lời một số câu 

hỏi sau: 

- Sự hoàn thiện tiếng mẹ đẻ ở trẻ mẫu giáo lớn được biểu hiện như thế nào và ý 

nghĩa của nó? 

- Ý thức về bản thân của trẻ mẫu giáo lớn được xác định rõ ràng ở những mặt nào? 

- Phân tích những đặc điểm phát triển tư duy của trẻ mẫu giáo lớn. 

- Phân tích bước ngoặt 6 tuổi và việc chuẩn bị sẵn sàng về mặt tâm lý cho trẻ đến 

trường phổ thông. 

2. Hệ thống lại kiến thức của chương và nội dung của toàn bộ học phần chuẩn bị 

cho thi kết thức học phần 

 


