
Trường ĐH Tân Trào                                                                                        Khoa Mầm non 

1 

 

 

Chƣơng 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG 

(TS: 02; LT: 02) 

A. Mục tiêu 

1. Kiến thức. Sau khi học xong bài bày yêu cầu sinh viên: 

- Phân tích đƣợc khái niệm về tổ chức hoạt động giáo dục tích hợp theo chủ đề cho trẻ 

mầm non. 

- Trình bày đƣợc ý nghĩa của việc tổ chức hoạt động giáo dục tích hợp theo chủ đề ở 

trƣờng mầm non. 

- Phân tích đƣợc các giai đoạn tổ chức hoạt động giáo dục tích hợp theo chủ đề 

- Trình bày đƣợc một số định hƣớng tổ chức hoạt động giáo dục tích hợp theo chủ đề 

cho trẻ ở trƣờng mầm non hiện nay 

2. Kỹ năng 

- Tổ chức hoạt động giáo dục tích hợp theo chủ đề một cách thành thạo theo các bƣớc. 

- Vận dụng có hiệu quả kiến thức đã học vào tổ chức các hoạt động giáo dục tích hợp 

theo chủ đề cho trẻ ở trƣờng mầm non 

3. Thái độ 

- Sinh viên nghiêm túc, tích cực tham gia xây dựng bài 

- Sinh viên có thái độ tích cực, tự giác và yêu thích môn học, nghành học. 

B. Chuẩn bị 

1. Giáo viên 

- Tài liệu chính: Nguyễn Thị Hòa (2010), Giáo trình Giáo dục học mầm non, NXB 

ĐHSP. 

- Tài liệu tham khảo: 

+ Phạm Thị Châu, Nguyễn Thị Oanh, Trần Thị Sinh (2006), Giáo dục học mầm non. 

NXB ĐHQGHN. 

+ Nguyễn Thị Hòa, Giáo dục tích hợp ở bậc học mầm non, NXB ĐHSP, 2014 

+ Bộ GD và đào tạo, Chương trình GDMN. Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam, 2011. 

+ Đào Thanh Âm (chủ biên), Trịnh Dân, Nguyễn Thị Hòa (2008), Giáo dục học mầm 

non tập I, II, III. NXB ĐHSP. 
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+ Lê Thu Hƣơng (Chủ biên) (2010), Hướng dẫn tổ chức thực hiện các hoạt động giáo 

dục trong trường mầm non theo chủ đề cho trẻ 3-4 tuổi, 4-5 tuổi, 5-6 tuổi. Nhà xuất bản 

giáo dục Việt Nam. 

2. Sinh viên 

- Nguyễn Thị Hòa, Giáo dục học mầm non, NXB ĐHSP, 2010 

- Nguyễn Thị Hòa, Giáo dục tích hợp ở bậc học mầm non, NXB ĐHSP, 2014 

C. Phƣơng pháp, phƣơng tiện dạy học 

- Phƣơng pháp thuyết trình 

- Phƣơng pháp đàm thoại, vấn đáp, đặt câu hỏi 

- Phƣơng pháp hoạt động theo nhóm 

- Giáo án, đề cƣơng chi tiết học phần 

- Dụng cụ, học liệu của ngƣời học 

D. Tiến trình 

Hoạt động của GV và SV Nội dung 

Ổn định tổ chức lớp và kiểm 

tra sỹ số. 

Giới thiệu về môn học: tên 

môn học, giáo trình, kế hoạch 

học tập,… 

GV: Em hiểu thế nào là tổ chức 

hoạt động giáo dục tích hợp 

theo chủ đề cho trẻ ở trƣờng 

mầm non? 

SV: đọc, nghiên cứu tài liệu và 

TL câu hỏi 

 

 

 

 

 

 

Chƣơng 1: Một số vấn đề chung 

1. Khái niệm tổ chức hoạt động giáo dục tích hợp 

theo chủ đề cho trẻ mầm non 

- Tổ chức hoạt động giáo dục tích hợp theo chủ đề 

cho trẻ đƣợc hiểu là phƣơng pháp đan cài, lồng 

ghép, đan xen các hoạt động giáo dục theo chủ đề 

một cách tự nhiên, hài hòa dựa theo nhu cầu, hứng 

thú của trẻ trên cơ sở lấy hoạt động chủ đạo của lứa 

tuổi làm hoạt động công cụ để tích hợp các hoạt 

động khác nhằm thực hiện mục tiêu và nhiệm vụ 

giáo dục tích hợp ở bậc học mầm non. 

*Tiếp cận tích hợp theo chủ đề 

 - Từ tích hợp trong quá trình nuôi dạy trẻ đến tích 

hợp trong quá trình đào tạo GVMN là con đường tất 

yếu. Bởi vì thực tiễn GDMN đòi hỏi những GVMN 

phải là những ngƣời LĐ đa năng, trong nhân cách của 

họ có cả những nét của ngƣời mẹ, nhà giáo dục, của 

ngƣời nghệ sỹ, của ngƣời y tá, của ngƣời cấp dƣỡng  

  - Tiếp cận tích hợp theo chủ đề là cách thức cung 

cấp sự định hƣớng mở, linh hoạt, cho phép giáo viên 



Trường ĐH Tân Trào                                                                                        Khoa Mầm non 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GV: Theo em, việc tổ chức các 

hoạt động giáo dục tích hợp 

theo chủ đề có ý nghĩa nhƣ thế 

nào đối với giáo viên và đối 

với trẻ? 

SV: Trả lời câu hỏi 

GV giúp SV khái quát lại 

những ý chính 

 

 

 

 

 

 

tổ chức các hoạt động xoay quanh chủ đề bằng cách 

phối hợp một cách tự nhiên những hoạt động cho trẻ 

trải nghiệm nhƣ: quan sát, tìm hiểu môi trƣờng TN và 

XH: thể dục vận động, trò chơi, âm nhạc, kể chuyện... 

qua đó phát triển đồng thời các mặt ngôn ngữ, thể lực, 

nhận thức, tình cảm, xã hội ở trẻ. 

- Tiếp cận này cho phép GV điều chỉnh GA một cách 

linh hoạt, chủ động và sáng tạo hơn. Đảm bảo quan 

điểm dạy học «vùng phát triển gần nhất» 

- Đặc điểm tiếp cận theo chủ đề khác với môn học là 

chỉ đƣa ra một khung có tính chất gợi ý, mở, để từ đó 

GV tiếp tục làm cho nó phù hợp với nhu cầu và hứng 

thú của trẻ ở lớp, làm cho vốn kinh nghiệm của trẻ 

phong phú dần lên. 

2. Ý nghĩa của tổ chức hoạt động giáo dục theo 

chủ đề cho trẻ ở trƣờng mầm non 

- Đối với giáo viên: 

+ Cho phép GV tổ chức các hoạt động xoay quanh 

chủ đề bằng cách phối hợp một cách tự nhiên 

những hoạt động cho trẻ trải nghiệm nhƣ quan sát, 

tìm hiểu môi trƣờng tự nhiên và xã hội, vận động, 

trò chơi, âm nhạc, kể chuyện,…qua đó phát triển 

đồng thời các mặt ngôn ngữ, nhận thức, thể lực,… 

+ Cho phép giáo viên có thể điều chỉnh kế hoạch 

giảng dạy một cách linh hoạt nhằm đáp ứng nhu 

cầu và hứng thú của trẻ. 

- Đối với trẻ: 

+ Các chủ đề xuất phát từ cuộc sống xung quanh, 

quen thuộc và gần gũi với trẻ nhằm gắn trẻ với 

cuộc sống hiện thực. 

+ Mỗi chủ đề đều xác định mục tiêu về kiến thức, 

kỹ năng, thái độ cần cung cấp và hình thành ở trẻ, 
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GV: Em hãy đƣa ra một vài 

định hƣớng của bản thân trong 

việc tổ chức hoạt động giáo 

dục theo chủ đề cho trẻ mầm 

non? 

SV: Thảo luận theo bàn và đƣa 

ra ý kiến. 

GV mở rộng thêm quan điểm 

“Lấy trẻ làm trung tâm” 

 

 

 

 

 

 

 

 

đều nhằm phát triển tổng thể các mặt thể lực, ngôn 

ngữ, nhận thức, tình cảm xã hội. 

+ Học theo chủ đề phù hợp với trẻ mẫu giáo và 

thích hợp với kiểu học theo nhóm và hoạt động cá 

nhân trong nhóm. 

+ Học theo chủ đề mang lại cho trẻ nhiều thông tin 

hơn là học theo tiết học riêng lẻ trƣớc đây. 

3. Một số định hƣớng tổ chức hoạt động giáo 

dục tích hợp theo chủ đề cho trẻ ở trƣờng 

mầm non 

- Lấy trẻ làm trung tâm của quá trình giáo dục, trẻ 

đƣợc hoạt động theo nhu cầu, hứng thú, nguyện 

vọng của mình. Không áp đặt trẻ theo ý muốn chủ 

quan của ngƣời lớn. 

Hướng vào trẻ, trẻ là trung tâm Việc lấy trẻ làm 

trung tâm, luôn coi trẻ là chủ thể tích cực trong mọi 

HĐ và nhà giáo dục tạo ĐK, cơ hội thuận lợi cho trẻ 

bộc lộ tính tự lập – Đây là nguyên tắc cơ bản mang 

tính định hƣớng trong quá trình GDMN. 

  Nguyên tắc nay nhằm nhấn mạnh 

 + Quá trình CSGD phải hƣớng vào đứa trẻ, vì đứa 

trẻ, giáo dục phải xuất phát từ nhu cầu, hứng thú của 

trẻ.  

  + Nhà giáo dục không đƣợc áp đặt theo ý muốn chủ 

quan của mình, đứa trẻ phải đƣợc coi là chủ thể tích 

cực trong các HĐ của chúng, còn GV giữ vai trò là 

“điểm tựa”, là ngƣời tổ chức hƣớng dẫn, tạo cơ hội, 

ĐK thuận lợi cho trẻ trong các HĐ. 

   Theo “Lí thuyết hoạt động” của Lêônchep thì nhân 

cách của con ngƣời, trong đó có trẻ em MN chỉ hình 

thành trong HĐ và thông qua HĐ. 
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  Khi thực hiện và vận dụng nguyên tắc này vào quá 

trình giáo dục MN nhà giáo dục cần phải: 

  - Coi trọng suy nghĩ, ý tƣởng và quyết định của trẻ. 

Không nhồi nhét, áp đặt từ phía ngƣời lớn. Tuy nhiên 

không buông lỏng và thả nổi 

  - Tạo cơ hội thuận lợi để phát triển tính tự lập và óc 

sáng tạo của trẻ 

  - Ngƣời lớn luôn đặt mình vào vị thế của đứa trẻ (có 

thể nhập vai khi cần thiết) 

  - Quan hệ giữa cô và trẻ là sự đồng cảm, là tình 

thƣơng nồng ấm, hợp tác chia sẻ... 

  - Yêu cầu nhà giáo dục phải bao quát, quan sát, giúp 

đỡ trẻ khi cần thiết, tôn trọng cá nhân trẻ 

  - Cần khơi dậy tiềm năng vốn có của trẻ 

  - GV xác định chủ đề, lên kế hoạch lồng ghép các 

hoạt động cho trẻ tự trải nghiệm, tìm hiểu, khám phá, 

nhận thức phù hợp với trình độ PT của mỗi trẻ. Trẻ 

đƣợc phép tự chọn góc chơi, thảo luận với bạn sau đó 

vẽ, nặn, XD hoạc cắt dán làm ra SP do chúng sáng tạo 

chứ không phải GV làm hộ) 

- Giáo viên là thang đỡ, là điểm tựa của trẻ, là ngƣời 

tổ chức, hƣớng dẫn, tạo cơ hội cho trẻ hoạt động.  

- Phát huy tính tích cực nhận tức của trẻ trong hoạt 

động 

- Dạy học phải đảm bảo tính phát triển có nghĩa là 

phải hƣớng tới vùng phát triển gần nhất của trẻ, 

khai thác đƣợc tiềm năng vốn có của trẻ. 

- Xây dựng môi trƣờng hoạt động đa dạng, phong 

phú dƣới sự tổ chức hƣớng dẫn của giáo viên. 

- Đảm bảo cho trẻ đƣợc tham gia vào các hoạt động 
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GV: Trình bày các giai đoạn tổ 

chức hoạt động giáo dục tích 

hợp theo chủ đề? 

SV: Trả lời câu hỏi 

GĐ 1: Chuẩn bị 

GĐ 2: Triển khai CĐ 

GĐ 3: Đánh giá 

GV: Trong giai đoạn chuẩn bị, 

ta cần làm những công việc gì? 

SV trả lời 

 

 

GV: Việc giới thiệu CĐ nhằm 

mục đích gì? Em hãy lựa chọn 

một chủ đề và tiến hành giới 

thiệu chủ đề đó? 

 

khám phá các chủ đề gần gũi với cuộc sống thực 

bằng tất cả các giác quan, đƣợc thực hành, luyện 

tập và trải nghiệm trong những tình huống, hoàn 

cảnh khác nhau. 

- Đảm bảo tính linh hoạt, mềm dẻo trong việc lựa 

chọn, phối hợp các phƣơng pháp, hình thức học tập 

phù hợp với trẻ. 

- Cá biệt hóa trong quá trình dạy học: khi làm việc 

cùng trẻ, cô cần quan tâm đến đặc điểm cá nhân của 

trẻ để có kế hoạch tác động phù hợp với trẻ. 

4.  Các giai đoạn tổ chức hoạt động giáo dục 

tích hợp theo chủ đề 

4.1. Giai đoạn chuẩn bị 

Đây là giai đoạn quan trọng đảm bảo cho việc tổ chức 

hoạt động giáo dục theo chủ đề ở trƣờng mầm non 

thành công. Các công việc chuẩn bị đƣợc tiến hành 

nhƣ sau: 

- Lựa chọn chủ đề 

- Xây dựng mạng nội dung và mạng hoạt động của 

chủ đề 

- Lựa chọn những khái niệm trọng tâm và từ ngữ cơ 

bản 

- Chuẩn bị môi trƣờng hoạt động theo chủ đề và đề 

nghị sự giúp đỡ của gia đình và xã hội 

- Xây dựng mục lục về hoạt động cụ thể ở từng góc 

- Lập kế hoạch giáo dục theo chủ đề và phân nhóm 

linh hoạt 

4.2. Giai đoạn triển khai thực hiện hoạt động 

giáo dục theo chủ đề 

- Giới thiệu chủ đề: Có thể thực hiện theo nhiều cách 

khác nhau nhƣ trò chuyện, đàm thoại với trẻ, nêu 

câu hỏi, tạo tình huống, thống qua bài hát, câu 

đố,… 

 



Trường ĐH Tân Trào                                                                                        Khoa Mầm non 

7 

 

VD khám phá CĐ hoa: hát các 

bài hát liên quan đến chủ đề, xé 

dán, vẽ vƣờn hoa, đếm hoa, 

cắm hoa, chăm sóc hoa ngoài 

vƣờn,… 

GV: Trình bày ý tƣởng của em 

để kết thúc chủ đề Hoa vừa nêu 

trên? 

 

GV: Theo em việc đánh giá kết 

quả hoạt động của trẻ theo chủ 

đề đƣợc tiến hành vào lúc nào? 

GV: Việc đánh giá này có cần 

thiết không? Tại sao? 

 

 

GV: Có thể đánh giá kết quả 

hoạt động của trẻ bằng cách 

nào? 

- Khám phá chủ đề: tổ chức cho trẻ khám phá chủ đề 

thống qua các hoạt động mang tính tích hợp 

- Đóng chủ đề: có thể tiến hành theo nhiều cách khác 

nhau nhƣ tổ chức buổi lễ tổng kết và trƣng bày sản 

phẩm của trẻ. 

4.3.  Đánh giá kết quả hoạt động của trẻ theo 

chủ đề 

- Đánh giá kết quả hoạt động của trẻ theo chủ đề cần 

đƣợc diễn ra thƣờng xuyên, trong quá trình thực hiện 

và sau khi kết thúc chủ đề 

- Đánh giá thƣờng xuyên sẽ giúp cho Gv nhanh chóng 

nhận ra những vấn đề và kịp thời điều chỉnh về nội 

dung, phƣơng pháp, đồ dùng dạy học hoặc môi 

trƣờng giáo dục. 

Có hai cách để thu thập thông tin về khả năng biết và 

làm của trẻ: 

- Cách 1: quan sát theo dõi thƣờng xuyên hành vi và 

hoạt động của trẻ hoặc là xem xét sản phẩm của trẻ 

trong các hình thức hoạt động của trẻ ở trƣờng mầm 

non. 

- Cách 2: Gv có thể đƣa ra những câu hỏi, trò chơi, 

những tình huống, bài tập dƣới hình thức chơi trong 

đó trẻ phải giải quyết một vấn đề nào đó. 

E. Câu hỏi, hƣớng dẫn học tập 

1. Trình bày khái niệm tổ chức hoạt động giáo dục tích hợp theo chủ đề và ý nghĩa của 

nó? 

2. Nêu một số định hƣớng tổ chức hoạt động giáo dục tích hợp cho trẻ ở trƣờng mầm 

non? Liên hệ với thực tiễn. 

3. Phân tích các giai đoạn tổ chức hoạt động giáo dục tích hợp theo chủ đề ở trƣờng 

mầm non. Cho ví dụ minh họa về một chủ đề cụ thể. 

Hƣớng dẫn: sinh viên đọc giáo trình các mục I, II, III, VI chƣơng II giáo trình Giáo dục 

tích hợp ở bậc học mầm non, Nguyễn Thị Hòa. 
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1. Yêu cầu ngƣời học nêu đƣợc: 

- Khái niệm tổ chức hoạt động giáo dục tích hợp theo chủ đề  

- Ý nghĩa của việc tổ chức hoạt động giáo dục tích hợp theo chủ đề 

2. Một số định hƣớng tổ chức hoạt động giáo dục tích hợp cho trẻ ở trƣờng mầm non: 

- Lấy trẻ làm trung tâm của quá trình giáo dục 

- GV là thang đỡ, là điểm tựa của trẻ, là ngƣời tổ chức, hƣớng dẫn, tạo cơ hội cho trẻ 

HĐ.  

- Phát huy tính tích cực nhận tức của trẻ trong hoạt động 

- Dạy học phải đảm bảo tính phát triển  

- Xây dựng môi trƣờng hoạt động đa dạng, phong phú dƣới sự tổ chức hƣớng dẫn của 

GV. 

- Đảm bảo cho trẻ đƣợc tham gia vào các hoạt động khám phá các chủ đề gần gũi với 

cuộc sống thực bằng tất cả các giác quan, đƣợc thực hành, luyện tập và trải nghiệm 

trong những tình huống, hoàn cảnh khác nhau. 

- Đảm bảo tính linh hoạt, mềm dẻo trong việc lựa chọn, phối hợp các phƣơng pháp, hình 

thức học tập phù hợp với trẻ. 

- Cá biệt hóa trong quá trình dạy học 

- Sinh viên liên hệ thực tiễn 

3. Các giai đoạn tổ chức hoạt động giáo dục tích hợp theo chủ đề ở trƣờng mầm non 

GĐ 1: Giai đoạn chuẩn bị 

GĐ 2: Giai đoạn triển khai thực hiện hoạt động giáo dục theo chủ đề 

GĐ 3: Đánh giá kết quả hoạt động của trẻ theo chủ đề 
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Chƣơng 2 

 TỔ CHỨC CHẾ ĐỘ SINH HOẠT HÀNG NGÀY CHO TRẺ Ở TRƢỜNG 

 MẦM NON 

(TS: 02; LT: 02) 

A. Mục tiêu 

1. Kiến thức: Sau khi học xong bài này yêu cầu sinh viên: 

- Trình bày đƣợc khái niệm và ý nghĩa của chế độ sinh hoạt hàng này. 

- Phân tích đƣợc những cơ sở khoa học của chế độ sinh hoạt hàng ngày 

- Trình bày đƣợc nội dung chế độ sinh hoạt hàng ngày của trẻ ở trƣờng mầm non 

- Trình bày đƣợc cách tổ chức chế độ sinh hoạt hàng ngày cho trẻ ở trƣờng mầm non. 

2. Kỹ năng 

- Tổ chức đƣợc chế độ sinh hoạt hàng ngày cho trẻ ở trƣờng mầm non một cách thành 

thạo. 

- Xây dựng chế độ sinh hoạt hàng ngày phù hợp với đặc điểm phát triển lứa tuổi của trẻ 

3. Thái độ 

- Sinh viên có thái độ nghiêm túc trong giờ học. tự giác, tích cực tham gia xây dựng bài 

học. 

- Sinh viên yêu thích môn học và ngành học, yêu nghề mến trẻ. 

B. Chuẩn bị 

1. Giáo viên 

- Tài liệu chính: Nguyễn Thị Hòa (2010), Giáo trình Giáo dục học mầm non, NXB 

ĐHSP. 

- Tài liệu tham khảo: 

+ Phạm Thị Châu, Nguyễn Thị Oanh, Trần Thị Sinh (2006), Giáo dục học mầm non. 

NXB ĐHQGHN. 

+ Nguyễn Thị Hòa, Giáo dục tích hợp ở bậc học mầm non, NXB ĐHSP, 2014 

+ Bộ GD và đào tạo, Chương trình GDMN. Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam, 2011. 
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+ Đào Thanh Âm (chủ biên), Trịnh Dân, Nguyễn Thị Hòa (2008), Giáo dục học mầm 

non tập I, II, III. NXB ĐHSP. 

+ Lê Thu Hƣơng (Chủ biên) (2010), Hướng dẫn tổ chức thực hiện các hoạt động giáo 

dục trong trường mầm non theo chủ đề cho trẻ 3-4 tuổi, 4-5 tuổi, 5-6 tuổi. Nhà xuất bản 

giáo dục Việt Nam. 

2. Sinh viên 

- Nguyễn Thị Hòa, Giáo dục học mầm non, NXB ĐHSP, 2010 

C. Phƣơng pháp, phƣơng tiện dạy học 

- Phƣơng pháp thuyết trình 

- Phƣơng pháp đàm thoại, vấn đáp, đặt câu hỏi 

- Phƣơng pháp hoạt động theo nhóm 

- Giáo án, đề cƣơng chi tiết học phần 

- Dụng cụ, học liệu của ngƣời học 

D. Tiến trình bài giảng 

Hoạt động của GV và SV Nội dung 

Ổn định tổ chức lớp, điểm danh. 

Kiểm tra bài cũ. 

Giới thiệu bài mới. 

 

 

 

GV: Em hiểu thế nào là chế độ 

sinh hoạt hàng ngày? Cho vd? 

 

GV: Thực hiện đúng đắn chế độ 

sinh hoạt hàng ngày có ý nghĩa 

nhƣ thế nào đối với trẻ và với 

GV? 

VD: thực hiện hợp lý các hoạt 

Chƣơng 2: Tổ chức chế độ sinh hoạt hàng ngày 

cho trẻ ở trƣờng mầm non 

I. Khái niệm và ý nghĩa của chế độ sinh hoạt 

hàng ngày 

1. Khái niệm chế độ sinh hoạt hàng ngày của 

trẻ. 

“Chế độ sinh hoạt của trẻ là một quy trình khoa 

học nhằm phân phối một cách hợp lý, đúng đắn về 

thời gian và trình tự các hoạt động cũng như sự 

nghỉ ngơi trong một ngày của trẻ ở trường mầm 

non”  

2. Ý nghĩa của chế độ sinh hoạt hàng ngày 

 Đối với trẻ: Chế độ sinh hoạt hàng ngày có ý 

nghĩa đặc biệt quan trọng với trẻ mầm non. 

- CĐSH hàng ngày vừa là phƣơng tiện giáo dục nói 

chung vừa là phƣơng tiện giáo dục thể chất nói 
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động trong ngày nhƣ ăn, ngủ, 

vui chơi, nghỉ ngơi,…trƣớc hết 

đáp ứng đƣợc nhu cầu của cơ thể 

trẻ, đảm bảo cho các cơ quan 

chức năng trong cơ thể hoạt 

động bình thƣờng, phục hồi 

những năng lƣợng đã hao phí, 

giữ cho hệ thần kinh đỡ mệt 

mỏi, trẻ ở trạng thái thoải mái 

tạo điều kiện giữ gìn và phát 

triển thể lực cho trẻ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GV: Chế độ sinh hoạt hàng ngày 

đƣợc xây dựng dựa trên những 

cơ sở nào? 

 

 

 

riêng. 

- Chế độ sinh hoạt hợp lý giúp cơ thể trẻ tăng 

trƣởng và phát triển cân đối, hài hòa, ít bị ốm đau. 

- Nhờ có chế độ sinh hoạt trẻ đƣợc hoạt động và 

nghỉ ngơi hợp lý, tạo cho trẻ có nếp sống và thói 

quen tốt, giờ nào việc nấy, giúp trẻ dễ dàng 

chuyển từ HĐ này sang HĐ khác. 

- CĐSH hàng ngày còn giáo dục cho trẻ một số 

phẩm chất đáng quý nhƣ tính kỉ luật, tính chính 

xác cũng nhƣ tinh thần trách nhiệm. 

- Rèn luyện cho trẻ khả năng tuân thủ theo yêu cầu 

của ngƣời lớn cũng nhƣ khả năng định hƣớng thời 

gian. 

 Đối với GV:  

- CĐSH hàng ngày giúp cho GV thực hiện nhiệm 

vụ CS – GD trẻ theo kế hoạch, chủ động trong 

công việc góp phần nâng cao hiệu quả CS – GD 

trẻ. 

- Nhờ sự phân bố hợp lý giữa hoạt động và nghỉ 

ngơi trong ngày của trẻ mà cô giáo cũng có thời 

gian để nghỉ ngơi lấy lại năng lƣợng, lấy lại sức 

đã mất trong quá trình chăm sóc, giáo dục trẻ ở 

trƣờng mầm non. 

II. Những cơ sở khoa học của chế độ sinh 

hoạt hàng ngày. 

- Cơ sở sinh lý: Nhịp sinh học và khả năng làm 

việc của hệ thần kinh có ý nghĩa lớn lao trong chế 

độ sinh hoạt hàng ngày của trẻ. CĐSH đƣợc bố trí 

hợp lý, rõ ràng đáp ứng đƣợc nhu cầu của cơ thể, 

đàm bảo tính hợp lý của các chức năng sống, đảm 

bảo phục hồi những năng lƣợng đã hao phí trong 

ngày và đẩy mạnh sự tăng trƣởng và phát triển của 

trẻ. Đồng thời góp phần giữ gìn và bảo vệ sức 
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GV: Em hãy kể tên một số nội 

dung trong chế độ sinh hoạt 

hàng ngày của trẻ ở trƣờng mầm 

non mà em biết? 

SV trả lời: đón trẻ, hoạt động 

học, hoạt động chơi, ăn trƣa, ngủ 

trƣa… 

 

 

 

GV: Khi tổ chức thực hiện chế 

độ sinh hoạt hàng ngày cho trẻ, 

giáo viên cần đảm bảo những 

yêu cầu nào? 

Sv suy nghĩ trả lời. 

 

 

 

 

 

 

 

khỏe cho trẻ. 

- Cơ sở giáo dục học: đƣợc thể hiện ở tính hợp lý, 

tính thƣờng xuyên, rõ ràng, vừa sức với trẻ và có 

nội dung phong phú. 

III. Nội dung của chế độ sinh hoạt hàng 

ngày ở trƣờng mầm non và tổ chức 

thực hiện. 

1. Nội dung chế độ sinh hoạt hàng ngày. 

- Nội dung của CĐSH hàng ngày của trẻ rất phong 

phú và do nhiều hoạt động tạo thành gồm các hoạt 

động nhƣ: đón trẻ, ăn, ngủ, vệ sinh, hoạt động vui 

chơi, hoạt động học tập, hoạt động giao tiếp, hoạt 

động ngoài trời, hoạt động lao động,… 

2. Tổ chức thực hiện chế độ sinh hoạt hàng 

ngày cho trẻ ở trƣờng mầm non 

2.1. Một số yêu cầu khi thực hiện chế độ 

sinh hoạt hàng ngày. 

- GV cần tôn trọng trẻ, phát huy tính tích cực của 

trẻ trong các hoạt động ở trƣờng và không ngừng 

điều chỉnh phƣơng hƣớng phát triển của trẻ. 

- Xử lý chính xác, linh hoạt, mềm dẻo các mối quan 

hệ đảm bảo phát triển cho tất cả trẻ trong lớp cũng 

nhƣ quan tâm đến từng cá nhân trẻ. 

- Phải xây dựng chế độ làm việc và nghỉ ngơi hợp 

lý, khoa học. 

- Nội dung sinh hoạt một ngày phải phong phú, đa 

dạng, nhiều màu sắc, kết cấu chặt chẽ, sử dụng 

nhiều hình thức giáo dục trẻ. Sắp xếp hoạt động 

trong ngày phải hài hòa, tự nhiên. 

- Lấy hoạt động chủ đạo làm hoạt động trọng tâm 

và là hình thức chủ yếu trong hoạt động một ngày 

của trẻ ở trƣờng mầm non. 
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GV: Khi đón trẻ giáo viên cần 

lƣu ý những điều gì? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GV: Trình bày một số lƣu ý khi 

tổ chức bữa ăn cho trẻ? 

 

 

 

 

- Coi trọng việc xây dựng môi trƣờng hoạt động và 

tận dụng các nguyên vật liệu có sẵn trong thiên 

nhiên, ở địa phƣơng, vùng miền khác nhau. 

- Sắp xếp các hoạt động tập thể, hoạt động tự do, tự 

chọn một cách hợp lý và khoa học. 

2.2. Tổ chức thực hiện chế độ sinh hoạt 

hàng ngày. 

a. Đón trẻ 

- GV đón trẻ một cách thân tình, bày tỏ sự vui vẻ và 

hoan nghênh đối với trẻ. Điều này sẽ làm cho trẻ 

cảm thấy an toàn và vui thích khi đến trƣờng, săn 

sàng tham gia vào các hoạt động. 

- Khi đón trẻ cô chú ý quan sát trẻ: thái độ của trẻ, 

tình trạng sức khỏe của trẻ,… 

- Tập cho trẻ thói quen chào cô và các bạn khi đến 

lớp, tạm biệt ngƣời thân khi vào lớp. 

- Với những trẻ đến trƣớc cô cho trẻ về các góc 

chơi tự do cho trẻ chơi trong khi cô đón các bạn 

còn lại. 

b. Tổ chức các hoạt động sinh hoạt thƣờng 

ngày nhƣ ăn, ngủ, vệ sinh cho trẻ. 

 Tổ chức ăn:  

- Tổ chức ăn uống hợp lý, ăn đúng giờ, đảm bảo vệ 

sinh khi ăn uống, tạo cho trẻ tâm trạng muốn ăn 

và cảm giác ăn ngon miệng. 

- Trƣớc khi ăn lƣu ý không nên cho trẻ ăn nhiều 

bánh kẹo, không chảy nhảy nô đùa, rửa tay trƣớc 

khi ăn. 

- Khi trẻ ăn cô tạo bầu không khí thoải mái, không 

quát mắng, dọa nạt trẻ khi ăn, không bắt trẻ ăn khi 

đáng khóc. 



Trường ĐH Tân Trào                                                                                        Khoa Mầm non 

14 

 

 

 

 

 

 

 

 

GV: Trình bày một số lƣu ý khi 

tổ chức giấc ngủ cho trẻ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GV: Tổ chức vệ sinh thân thể 

cho trẻ gồm những nội dung 

nào? Em hãy trình bày những 

nội dung đó? 

 

 

 

 

- Nếu thấy trẻ ăn không ngon miệng, không muốn 

ăn, cô cần tìm hiểu nguyên nhân và có biện pháp 

xử lý kịp thời. 

- Tập cho trẻ một số thới quen vệ sinh trong ăn 

uống nhƣ ăn hết xuất, không làm rơi vãi cơm, 

canh ra nền nhà,… 

 Tổ chức cho trẻ ngủ. 

- Đảm bảo cho trẻ ngủ đúng giờ, ngủ đủ giấc và 

ngủ sâu. 

- Không để trẻ chơi đùa quá nhiều trƣớc khi ngủ, 

không dọa nạt trẻ, cho trẻ nằm ngủ theo tƣ thế mà 

trẻ quen thuộc. 

- Giữ yên tĩnh khi trẻ ngủ, cô phải có mặt thƣờng 

xuyên trong phòng để theo dõi và chỉnh tƣ thế ngủ 

cho trẻ. 

- Với trẻ nhỏ dƣới 3 tuổi, cô có thể hát du, kể 

chuyện cho trẻ nghe để trẻ dễ dàng đi vào giấc 

ngủ. 

 Tổ chức vệ sinh cho trẻ 

- Vệ sinh thân thể: da của trẻ mòng, dễ bị xây sát và 

nhiễm trùng do đó, trẻ cần đƣợc tắm gội hàng 

ngày, nhất là vào mùa hè. Hàng tuần nên cắt móng 

tay, móng chân cho trẻ. Tập cho trẻ thói quyen rửa 

tay trƣớc khi ăn và sau khi đi vệ sinh. 

- Vệ sinh răng miệng: hàng ngày cho trẻ xúc miệng 

bằng nƣớc muối, lau miệng bằng khan mềm, tập 

cho trẻ thói quen đánh răng vào buổi sáng và buổi 

tối. Không cho trẻ nhai vật cứng, uống nƣớc quá 

lạnh hoặc quá nóng sẽ làm hỏng răng miệng của 

trẻ. 

- Vệ sinh tai, mũi, họng: chú ý giữ ấm cổ, ngực và 

chân cho trẻ vào mùa đông. Không dùng vật cứng 

để ngoáy tai, mũi, chỉ nên dùng tăm cuốn bông 
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GV: Kể tên một số hoạt động 

của trẻ ở ngoài trời mà em biết? 

SV trả lời: Chơi tự do, quan sát 

thiên nhiên, vẽ … 

 

 

GV: Khi tổ chức hoạt động 

ngoài trời giáo viên cần lƣu ý 

điều gì? 

 

 

thấm nƣớc ngoáy nhẹ tai, mũi khi trẻ ngủ, tiêm 

chủng phòng bệnh cho trẻ. 

- Vệ sinh mắt: dùng nƣớc dung sôi để nguội để lau 

mắt, lau mặt cho trẻ. Cho trẻ ăn rau xanh, uống 

vitamin A, ăn carot, long đỏ trứng gà. Không cho 

trẻ xem tranh ảnh, tivi ở nơi không đủ ánh sáng,… 

- Vệ sinh quần áo: quần áo trẻ mặc phải phù hợp 

theo mùa, phù hợp kích cỡ và sạch sẽ, thay giặt 

hàng ngày bằng xà phòng, phơi nắng khô ráo. 

Không để trẻ mặc quần áo, tã lót còn ƣớt. Giày 

dép trẻ đi phải vừa chân, dễ đi. Tập cho trẻ thói 

quen đi giày dép và cất giày dép đúng nơi quy 

định. 

- Luyện tập cho trẻ thới quen đi đại tiện và tiểu tiện 

đúng giờ, đúng nới quy định: nhắc trẻ đi đúng giờ, 

gọi cô khi có nhu cầu đi đại, tiểu tiện. không quát 

mắc, phạt trẻ khi trẻ đái dầm, ị đùn, không bắt trẻ 

ngồi bô quá lâu nếu trẻ không muốn đi vệ sinh. 

c. Tổ chức các hoạt động giáo dục khác 

 Hoạt động ngoài trời: 

- Hoạt động ngoài trời gồm các hoạt động đa dạng 

phong phú nhƣ: tập thể dục, vui chơi tự do với các 

bạn, chơi với cát, với nƣớc, quan sát các hiện 

tƣợng tự nhiên, cây cỏ, hoa lá, côn trùng, chim 

chóc,… những hoạt động này mang lại cho trẻ sự 

thích thú, hứng khởi, rèn luyện khả năng quan sát. 

- Giáo viên cùng trẻ tham gia các hoạt động ngoài 

trời nhƣ trò chuyện cùng trẻ, hƣớng sự chú ý của 

trẻ đến các sự vật hiện tƣợng trong tự nhiên, giúp 

đỡ trẻ khi cần thiết. 

- Cho trẻ tập rèn luyện ngoài trời nhƣ tắm nắng, 

tắm gió. 

 Hoạt động với đồ vật, hoạt động vui chơi 
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GV: Cho ví dụ về một hoạt động 

học tập có sự hƣớng dẫn chủ 

đích của giáo viên? 

 

 

 

GV: Khi trả trẻ cô giáo cần làm 

những công việc gì? 

 

 

 

 

 

GV: Giáo viên cần làm gì để 

giúp trẻ chuyển đổi từ hoạt động 

này sang hoạt động khác một 

cách dễ dàng, thuận lợi? 

và hoạt động tự chọn. 

- HĐVĐV và HĐVC chiếm vị trí trung tâm trong 

chƣơng trình giáo dục mầm non. Tùy theo từng 

lứa tuổi cụ thể mà giáo viên tổ chức các hoạt động 

chủ đạo phù hợp với trẻ trong chế độ sinh hoạt 

hàng ngày ở trƣờng, lớp. 

- Hoạt động tự chọn là sự lựa chọn các hoạt động 

trong phạm vi ý thích của trẻ, thông thƣờng lấy 

các góc hoạt động cho trẻ lựa chọn. 

 Hoạt động học tập có sự hƣớng dẫn chủ 

đích của giáo viên. 

- Trẻ học mọi lúc, mọi nơi, học thông qua nhiều 

hình thức khác nhau nhƣ học qua chơi, qua lao 

động, qua giao tiếp,… 

- Trong chƣơng trình giáo dục trẻ có một hình thức 

hoạt động học tập có chủ đích dƣới sự hƣớng dẫn 

của giáo viên.   

d. Trả trẻ 

- Trong thời gian trả trẻ, cô trao đổi nhanh với phụ 

huynh về tình hình trong ngày của trẻ hoặc những 

vấn đề cần phải quan tâm phối hợp trong công tác 

giáo dục trẻ.  

- Tập cho trẻ thói quen chào cô, chào các bạn khi ra 

về. 

e. Một số lƣu ý khi thực hiện chuyển đổi các 

hoạt động trong chế độ sinh hoạt hàng 

ngày ở trƣờng mầm non. 

- Giáo viên cần lên kế hoạch chuyển đổi giữa các 

hoạt động trong sinh hoạt hàng ngày. Sau khi kết 

thúc mỗi hoạt động, nên có tín hiệu rõ ràng để trẻ 

biết là sắp chuyển sang hoạt động khác hoặc xác 

định địa điểm trẻ phải tập trung khi đổi sang hoạt 

động khác. 
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- Để giúp trẻ chuyển đổi từ hoạt động này sang hoạt 

động khác một cách dễ dàng, thuận lợi, trong quá 

trình chuyển đổi giáo viên nên bồi dƣỡng cho trẻ 

khái niệm về thời gian và hiệu xuất công việc.  

- Nên sử dụng lịch trình sinh hoạt hàng ngày một 

cách cố định, điều này giúp trẻ nắm đƣợc tên của 

mỗi hoạt động, giúp trẻ biết đƣợc hoạt động tiếp 

theo là hoạt động gì. 

E. Câu hỏi, hƣớng dẫn học tập 

1. Hãy phân tích khái niệm và ý nghĩa của chế độ sinh hoạt hàng ngày của trẻ? 

2. Nêu một số yêu cầu khi tổ chức chế độ sinh hoạt hàng ngày của trẻ ở trƣờng 

mầm non. Liên hệ thực tiễn. 

3. Phân tíc một số nội dung trong chế độ sinh hoạt hàng ngày của trẻ ở trƣờng 

mầm non. 

4. Trình bày vai trò của giáo viên trong tổ chức chế độ sinh hoạt hàng ngày của trẻ 

ở trƣờng mầm non. 

Hƣớng dẫn học tập: sinh viên đọc giáo trình các mục I, II, III chƣơng 1 học liệu số 

1. 

Đọc trƣớc chƣơng 3: Tổ chức hoạt động với đồ vật cho trẻ ấu nhi ở trƣờng mầm 

non. 
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Chƣơng 3 

 TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG VỚI ĐỒ VẬT CHO TRẺ ẤU NHI Ở TRƢỜNG 

 MẦM NON 

(TS: 05; LT: 03; TH; 02) 

A. Mục tiêu 

1. Kiến thức: sau khi học xong bài này yêu cầu sinh viên 

- Phân tích đƣợc khái niệm hoạt động với đồ vật và ý nghĩa của nó với trẻ 

- Trình bày đƣợc một số yêu cầu khi tổ chức hoạt động với đồ vật cho trẻ ấu nhi 

- Trình bày đƣợc những nội dung hoạt động với đồ vật của trẻ ấu nhi và các hình thức 

tổ chức hoạt động với đồ vật cho trẻ ấu nhi ở trƣờng MN. 

- Phân tích đƣợc các phƣơng pháp tổ chức hƣớng dẫn trẻ hoạt động với đồ vật ở trƣờng 

MN 

- Trình bày đƣợc tiến trình tổ chức hƣớng dẫn hoạt động với đồ vật cho trẻ ở trƣờng 

MN. 

2. Kỹ năng 

- Lựa chọn và vận dụng phối hợp các phƣơng pháp, biện pháp, hình thức tổ chức hoạt 

động với đồ vật phù hợp với trẻ từng độ tuổi. 

- Có kỹ năng lập kế hoạch tổ chức hoạt động với đồ vật cho trẻ ấu nhi. 

3. Thái độ 

- Sinh viên có thái độ nghiêm túc, tích cực trong giờ học 

- Giữ trật tự trong lớp và tích cực phát biểu ý kiến xây dựng bài. 

- Sinh viên yêu thích môn học, ngành học. 

B. Chuẩn bị 

1. Giáo viên 

- Tài liệu chính: Nguyễn Thị Hòa (2010), Giáo trình Giáo dục học mầm non, NXB 

ĐHSP. 

- Tài liệu tham khảo: 

+ Phạm Thị Châu, Nguyễn Thị Oanh, Trần Thị Sinh (2006), Giáo dục học mầm non. 

NXB ĐHQGHN. 

+ Nguyễn Thị Hòa, Giáo dục tích hợp ở bậc học mầm non, NXB ĐHSP, 2014 
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+ Bộ GD và đào tạo, Chương trình GDMN. Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam, 2011. 

+ Đào Thanh Âm (chủ biên), Trịnh Dân, Nguyễn Thị Hòa (2008), Giáo dục học mầm 

non tập I, II, III. NXB ĐHSP. 

+ Lê Thu Hƣơng (Chủ biên) (2010), Hướng dẫn tổ chức thực hiện các hoạt động giáo 

dục trong trường mầm non theo chủ đề cho trẻ 3-4 tuổi, 4-5 tuổi, 5-6 tuổi. Nhà xuất bản 

giáo dục Việt Nam. 

2. Sinh viên 

- Nguyễn Thị Hòa, Giáo dục học mầm non, NXB ĐHSP, 2010 

C. Phƣơng pháp, phƣơng tiện dạy học 

- Phƣơng pháp thuyết trình 

- Phƣơng pháp đàm thoại, vấn đáp, đặt câu hỏi 

- Phƣơng pháp hoạt động theo nhóm 

- Giáo án, đề cƣơng chi tiết học phần 

- Dụng cụ, học liệu của ngƣời học 

D. Tiến trình bài giảng 

Hoạt động của GV và SV Nội dung 

Ổn định tổ chức lớp, kiểm tra 

bài cũ. 

 

 

 

GV: Em hiểu thế nào về 

“hoạt động với đồ vật của trẻ 

ấu nhi”? Cho ví dụ? 

SV suy nghĩ trả lời 

GV lấy ví dụ và phân tích ví 

dụ để SV nắm đƣợc HĐVĐV 

 

 

 

Chƣơng 3: TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG VỚI ĐỒ 

VẬT CHO TRẺ ẤU NHI Ở TRƢỜNG MẦM NON 

I. Hoạt động với đồ vật và ý nghĩa của nó với trẻ. 

1. Khái niệm hoạt động với đồ vật. 

Khí trẻ bắt đầu biết đi, không gian hoạt động của trẻ 

cũng theo đó mà mở rộng hơn. Nó không chỉ dừng lại 

ở những đồ vật đồ chơi mà ngƣời lớn đƣa cho trẻ chơi 

nữa mà lúc này trẻ trẻ thỏa sức khám phá thế giới đồ 

vật ở xung quanh chúng. Quá trình hoạt động tích cực 

của trẻ với thế giới đồ vật đã làm cho trẻ phát hiện ra 

công dụng của từng đồ vật và đồng thời trẻ cũng tiếp 

nhận đƣợc những quy tắc hành vi tƣơng ứng với đồ 

vật đó. 

Nhƣ vậy có thể nói hoạt động với đồ vật là hoạt động 

của trẻ với thế giới đồ vật xung quanh nhằm tìm hiểu, 

khám phá những đặc tính của đồ vật, chức năng cũng 

nhƣ công dụng  của chúng, qua đó trẻ nắm đƣợc 

phƣơng thức sử dụng đồ vật theo kiểu ngƣời. 
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GV: Tại sao nói hoạt động 

với đồ vật là hoạt động chủ 

đạo của trẻ ấu nhi? 

SV: Vì nó làm gây ra những 

biến đổi về chất và tạo ra 

những nét tâm lý mới của trẻ. 

GV phân tích giúp SV nắm 

đƣợc “những biến đổi về 

chất” và “những nét tâm lý 

mới” của trẻ 

 

 

 

 

 

 

 

GV: Vì sao nói hoạt động với 

đồ vật là phƣơng tiện giáo 

dục trẻ ấu nhi? 

SV suy nghĩ trả lời 

 

 

 

2. Ý nghĩa của hoạt động với đồ vật 

a, Hoạt động với đồ vật là hoạt động chủ đạo của trẻ 

ấu nhi. 

- Thông qua HĐVĐV, trẻ biết đƣợc tên gọi của đồ 

vật, biết đƣợc những đặc điểm tính chất của đồ vật 

và công dụng của đồ vật ấy (cái), nhƣng quan trọng 

hơn cả là trẻ nắm đƣợc phƣơng thức hoạt động với 

đồ vật ấy theo kiểu Ngƣời (cách). Từ đó trẻ chiếm 

lĩnh đƣợc kinh nghiệm lịch sử xã hội loài ngƣời chứ 

đựng trong thế giới đồ vật. 

- Trong quá trình hoạt động với đồ vật, trẻ có đƣợc 

những biểu tƣợng về thế giới đồ vật xung quanh 

cùng với những kỹ năng thao tác với các đồ vật đó, 

đây là cơ sở để trẻ nhập vai trong trò chơi đóng vai 

ở độ tuổi tiếp theo. 

- Khi HĐVĐV các giác quan của trẻ đƣợc luyện tập 

và dần phát triển (thị giác, thính giác, xúc giác, phối 

hợp giữa thị giác và thính giác), trên cơ sở đó hình 

thành và phát triển tƣ suy, óc tƣởng tƣợng của trẻ. 

- Hoạt động với đồ vật còn có ý nghĩa quan trọng với 

sự phát triển vận động của trẻ đặc biệt là vận động 

khéo léo, linh hoạt của đôi bàn tay, ngón tay. 

b, Hoạt động với đồ vật là phương tiện giáo dục trẻ 

lứa tuổi ấu nhi. 

- HĐVĐV là phƣơng tiện chủ yếu và là phƣơng tiện 

tốt nhất để rèn luyện và phát triển các giác quan của 

trẻ. 

- HĐVĐV giúp phát triển ở trẻ khả năng quan sát, so 

sánh, phát triển hứng thú nhận thức của trẻ. 

- Thông qua HĐVĐV khả năng định hƣớng với môi 

trƣờng đồ vật của trẻ đƣợc mở rộng, đồng thời ngôn 

ngữ của trẻ đƣợc phát triển. 

- Chơi với đồ vật đồ chơi tạo cho trẻ có những xúc 
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GV: Trình bày một số yêu 

cầu khi tổ chức hoạt động với 

đồ vật cho trẻ ấu nhi? 

 

 

 

GV: GV cần chú ý điều gì khi 

xây dựng môi trƣờng cho trẻ 

hoạt động với đồ vật? 

 

 

 

 

 

 

 

cảm lành mạnh, trẻ thấy gắn bó, thân thiện với bạn 

bè cùng chơi, giúp trẻ ngoan hơn, vâng lời hơn. 

KL: Việc tổ chức HĐVĐV, đồ chơi cho trẻ ấu nhi là 

cần thiết bởi vì trẻ lức tuổi này thƣờng học qua chơi. 

Để giúp trẻ khám phá thế giới đồ vật cần có sự hƣớng 

dẫn đúng đắn của cô giáo, côn cần hiểu từng cá nhân 

trẻ, hiểu đặc điểm phát triển và mức độ phát triển của 

trẻ để từ đó lựa chọn những trò chơi phù hợp giúp trẻ 

vừa chơi vửa rèn luyện kĩ năng đã có, đồng thời tạo 

điều kiện giúp trẻ hình thành những kỹ năng mới. 

II. Tổ chức hoạt động với đồ vật cho trẻ ở 

trƣờng mầm non. 

1. Một số yêu cầu khi tổ chức hoạt động với đồ 

vật. 

- Cho trẻ hoạt động với đồ vật theo nhu cầu và hứng 

thú của trẻ, không áp đặt trẻ theo ý muốn chủ quan 

của ngƣời hớn. Tôn trọng trẻ, coi trẻ là trung tâm 

của hoạt động với đồ vật. 

- Cần phải xây dựng môi trƣờng hoạt động với đồ vật, 

đồ chơi đa dạng, phong phú, hấp dẫn với trẻ. Tận 

dụng nguyên vật liệu có sẵn trong thiên nhiên, của 

địa phƣơng, lớp học phù hợp với vùng miền: 

+ Tạo cho trẻ có không gian hoạt động với đồ vật, 

đồ chơi an toàn, vệ sinh. 

+ Đồ vật, đồ chơi phải có màu sắc sặc sỡ, đảm bảo 

yêu cầu vệ sinh và trẻ có thể hành động tự do, mày 

mò với chúng. 

+ Đồ chơi đƣợc bày biện và sắp xếp trong trạng thái 

mở vừa tầm tay của trẻ để trẻ có thể dễ nhìn thấy, dễ 

lấy và cất chúng. 

+ Không nên bày biện quá nhiều đồ chơi lên giá dễ 

gây sự phân tâm cho trẻ. 

- Nhà giáo dục giữ vai trò là ngƣời tổ chức, hƣớng 
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GV: Giáo viên có vi trò nhƣ 

thế nào trong việc tổ chức 

cho trẻ hoạt động với đồ vật? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GV: Trình bày những nội 

dung hoạt động với đồ vật 

của trẻ ấu nhi? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dẫn, tạo cơ hội, điều kiện cho trẻ hoạt động với đồ 

vật, đồ chơi. 

+ Khi hƣớng dẫn trẻ hoạt động VĐV không nên nôn 

nóng vội vàng quá mà làm thay trẻ. Sự hƣớng dẫn 

của giáo viên phải nhẹ nhàng, tinh tế. 

+ Giáo viên cần nắm đƣợc đặc điểm hoạt động với 

đồ vật của trẻ ở từng độ tuổi để có phƣơng pháp 

hƣớng dẫn phù hợp. 

+ Sau khi trẻ đã biết cách sử dụng đồ vật, để trẻ tự 

học, tự chơi với chúng và giáo viên chỉ cần theo dõi, 

quan sát trẻ. 

2. Nội dung hoạt động với đồ vật của trẻ ấu nhi 

a, Trò chơi thao tác với đồ vật, đồ chơi: 

- Trò chơi nhận biết – phân biệt màu sắc, hình dạng 

và kích thƣớc đồ vật 

- Trò chơi phát triển các giác quan và phát triển các 

vận động khéo léo của đôi bàn tay 

- Trò chơi sử dụng đồ vật 

- Trò chơ so sánh, phân biệt bộ tranh đôi, ghép đôi, 

loto,… 

b, Trò chơi xếp hình, xâu hạt: rèn luyện sự khéo léo 

của đôi bàn tay, kĩ năng phối hợp tay và mắt, nhận biết 

tên gọi các khối, một số hình,… 

c, Các trò chơi vận động có chủ đề (bịt mắt bắt dê, 

chim sẻ mèo con, trời nắng trời mƣa,…), trò chơi vận 

động không có chủ đề (trò chơi tập các vận động 

trƣờn, bò,…), trò chơi với các dụng cụ thể thao. 

d, Trò chơi sinh hoạt (trò chơi mô phỏng) 

3. Các hình thức tổ chức hoạt động với đồ vật 

cho trẻ ở trƣờng mầm non. 

a, Hoạt động với đồ vật có sự hƣớng dẫn chủ đích của 
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GV: Có những hình thức tổ 

chức hoạt động với đồ vật 

nào? 

 

 

 

GV: Hãy so sánh sự giống và 

khác nhau giữa hai hình thức 

tổ chức hoạt động với đồ vật 

có sự hƣớng dẫn của giáo 

viên và hoạt động tự do với 

đồ vật? 

 

 

 

 

 

 

 

 

GV: Khi tổ chức hƣớng dẫn 

trẻ hoạt động với đồ vật, ta có 

thể sử dụng những phƣơng 

pháp nào? 

 

 

 

 

 

giáo viên. 

b, Hoạt động tự do với đồ vật 

 Sự giống nhau giữa hai hình thức này: đều là 

hình thức tổ chức hoạt động với đồ vật, đều giữ 

vai trò là hoạt động chủ đạo của trẻ ấu nhi, đều 

là phƣơng tiện giáo dục trẻ có hiệu quả, đều 

phải tuân thủ nguyên tắc lấy trẻ làm trung 

tâm,… 

 Sự khác nhau 

- HĐVĐV có sự hƣớng dẫn chủ đích của giáo viên: 

Chủ yếu cung cấp kiến thức, kĩ năng mới của hoạt 

động  với đồ vật cho trẻ, trẻ thƣờng hoạt động theo 

nhóm nhỏ từ 8 – 12 trẻ, thời gian hoạt động khoảng 

10 – 15 phút. Trẻ học theo nội dung hoạt động đã 

đƣợc giáo viên định hƣớng sẵn theo chƣơng trình 

giáo dục. 

- Hoạt động tự do VĐV: Chủ yếu là trẻ ôn luyện, 

củng cố kiến thức, kĩ năng hoạt động VĐV đã biết. 

Trẻ hoạt động theo nhóm nhỏ và đƣợc tự mình lựa 

chọn nội dung hoạt động mà mình thích. Thời gian 

hoạt động kéo dài khoảng 20 – 30 phút. 

4. Phƣơng pháp tổ chức hƣớng dẫn trẻ hoạt 

động với đồ vật ở trƣờng mầm non. 

Khi hƣớng dẫn trẻ hoạt động với đồ vật, ngƣời ta 

thƣờng sử dụng kết hợp các nhóm phƣơng pháp sau: 

 Phương pháp trực quan: trẻ học qua các giác quan. 

Ngƣời lớn cần chơi với đồ vật đồ chơi trƣớc, làm 

mẫu cho trẻ quan sát và học theo. 

 Phương pháp thực hành, luyện tập: trẻ đƣợc thao 

tác, đƣợc thực hành với đồ dùng, đồ chơi nhiều 

 Tạo tình huống: đặt ra những tình huống đơn giản, 

hấp dẫn để trẻ tự giải quyết. 
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GV hƣớng dẫn quy trình tổ 

chức hƣớng dẫn hoạt động 

với đồ vật cho trẻ ở trƣờng 

mầm non. 

SV lắng nghe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Phương pháp bằng lời: trò chuyện với trẻ khi trẻ 

hoạt động với đồ vật, có thể đàm thoại về nội dung 

trẻ đang hoạt động hoặc dùng lời để hƣớng dẫn trẻ 

hoạt động,… 

 Động viên, khuyến khích trẻ:  

 Đánh giá sản phẩm hoạt động của trẻ. 

5. Tiến trình tổ chức hƣớng dẫn hoạt động với 

đồ vật cho trẻ ở trƣờng mầm non 

a. Chuẩn bị 

- Lập kế hoạch tổ chức hoạt động với đồ vật: hai 

hình thức: hoạt động với đồ vật có chủ đích và hoạt 

động tự do với đồ vật 

Hoạt động với đồ vật có sự hƣớng dẫn chủ đích của 

GV 

Chủ đề: 

Độ tuổi: 

Đề tài: 

Số lƣợng trẻ: 

Thời gian: 

I. Mục tiêu giáo dục 

1. Kiến thức 

2. Kĩ năng  

3. Thái độ 

II. Lựa chọn nội dung hoạt động với đồ vật 

1. Nội dung hoạt động chính 

2. Nội dung tích hợp 

III. Chuẩn bị môi trƣờng hoạt động với đồ vật 

1. Đồ dùng của cô 

2. Đồ dùng của trẻ 
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III. Dự kiến phƣơng pháp, biện pháp sẽ sử dụng 

V. Tiến trình hoạt động 

Hoạt động của cô Hoạt động của trẻ 

…………………… ………………… 

 

Hoạt động tự do với đồ vật 

Chủ đề: 

Độ tuổi: 

Số lƣợng trẻ: 

Thời gian: 

I.Mục tiêu giáo dục 

1.Kiến thức 

2.Kĩ năng 

3.Thái độ 

II.Nội dung hoạt động tự do với đồ vật 

- Góc xếp hình 

- Góc xâu hạt 

- Góc xây dựng… 

III.Chuẩn bị môi trƣờng hoạt động tự do với đồ vật 

- Góc xâu hạt: 

- Góc xếp hình 

- Góc xây dựng… 

IV. Dự kiến các phƣơng pháp, biện pháp sẽ sử 

dụng 

V. Tiến trình hoạt động 

Hoạt động của cô Hoạt động của trẻ 

…………………….. ……………………… 

b. Tiến hành thực hiện hoạt động với đồ vật cho 
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trẻ ấu nhi 

c. Đánh giá kết quả hoạt động của trẻ 

E. Câu hỏi, hƣớng dẫn học tập 

1. Bằng lí luận và thực tiễn, hãy chứng minh vai trò của hoạt động với đồ vật đối 

với trẻ ấu nhi 

2. So sánh hai hình thức hoạt động với đồ vật của trẻ ấu nhi (hoạt động với đồ vật 

có sự hƣớng dẫn chủ đích của giáo viên và hoạt động tự do với đồ vật) 

3. Lập kế hoạch tổ chức hai hình thức hoạt động với đồ vật cho trẻ ấu nhi ở trƣờng 

mầm non. 

4. Trình bày vai trò của giáo viên trong việc tổ chức hoạt động với đồ vật cho trẻ ở 

trƣờng mầm non. 
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THỰC HÀNH CHƢƠNG 3 

HƢỚNG DẪN SOẠN GIÁO ÁN TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG VỚI ĐỒ VẬT CHO 

TRẺ ẤU NHI Ở TRƢỜNG MẦM NON 

(TS: 02) 

A. Mục tiêu 

1. Kiến thức: Sinh viên nắm đƣợc phƣơng pháp, biện pháp tổ chức hoạt động với đồ vật 

cho trẻ; các hình thức tổ chức hoạt động với đồ vật; những yêu cầu khi tổ chức hoạt 

động với đồ vật cho trẻ 

2. Kĩ năng: lựa chọn nội dung hoạt động phù hợp với trẻ từng độ tuổi; lập kế hoạch và 

tổ chức hoạt động với đồ vật cho trẻ theo hai hình thức. 

3. Thái độ: sinh viên nghiêm túc tích cực trong giờ học, hăng hái xây dựng bài. 

B. Chuẩn bị 

1. Giáo viên 

- Tài liệu chính: Nguyễn Thị Hòa (2010), Giáo trình Giáo dục học mầm non, NXB 

ĐHSP. 

- Tài liệu tham khảo: 

+ Phạm Thị Châu, Nguyễn Thị Oanh, Trần Thị Sinh (2006), Giáo dục học mầm non. 

NXB ĐHQGHN. 

+ Nguyễn Thị Hòa, Giáo dục tích hợp ở bậc học mầm non, NXB ĐHSP, 2014 

+ Bộ GD và đào tạo, Chương trình GDMN. Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam, 2011. 

+ Đào Thanh Âm (chủ biên), Trịnh Dân, Nguyễn Thị Hòa (2008), Giáo dục học mầm 

non tập I, II, III. NXB ĐHSP. 

+ Lê Thu Hƣơng (Chủ biên) (2010), Hướng dẫn tổ chức thực hiện các hoạt động giáo 

dục trong trường mầm non theo chủ đề cho trẻ 3-4 tuổi, 4-5 tuổi, 5-6 tuổi. Nhà xuất bản 

giáo dục Việt Nam. 

+ Kế hoạch, giáo án tổ chức hoạt động với đồ vật cho trẻ ấu nhi của một số trƣờng 

mầm non trong địa bàn TP Tuyên Quang 

2. Sinh viên 

- Nguyễn Thị Hòa, Giáo dục học mầm non, NXB ĐHSP, 2010 
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- Kế hoạch, giáo án tổ chức hoạt động với đồ vật cho trẻ ấu nhi của một số trƣờng mầm 

non trong địa bàn TP Tuyên Quang. 

C. Phƣơng pháp, phƣơng tiện dạy học 

- Phƣơng pháp: thuyết trình, giảng giải, đàm thoại, tổ chức hoạt động theo nhóm 

- Phƣơng tiện:  

D. Nội dung thực hành 

Hoạt động của GV và SV Nội dung thực hành 

 

 

 

Gv nêu vấn đề: phƣơng 

pháp, biện pháp tổ chức 

hoạt động với đồ vật cho 

trẻ ấu nhi? 

Sinh viên trả lời. 

 

 

 

 

GV nêu vấn đề: các hình 

thức tổ chức hoạt động với 

đồ vật cho trẻ ấu nhi? 

SV trả lời 

 

 

 

 

 

SV thảo luận về các giáo 

án, kế hoạch mà sv sƣu 

I. Nhắc lại kiến thức 

1. Phƣơng pháp, biện pháp tổ chức hoạt động với 

đồ vật cho trẻ 

Khi tổ chức hƣớng dẫn trẻ hoạt động với đồ vật ở 

trƣờng mầm non, ngƣời ta thƣờng sử dụng kết hợp các 

nhóm phƣơng pháp sau: 

- Phƣơng pháp trực quan 

- Phƣơng pháp thực hành, luyện tập 

- Tạo tình huống 

- Phƣơng pháp dùng lời 

- Động viên khuyến khích trẻ 

- Đánh giá sản phẩn của trẻ 

2. Các hình thức tổ chức hoạt động với đồ vật 

cho trẻ ở trƣờng mầm non: 

- Hoạt động với đồ vật có sự hƣớng dẫn chủ đích của giáo 

viên 

- Hoạt động tự do với đồ vật 

- Thảo luận về các kế hoạch, giáo án tổ chức hoạt 

động với đồ vật mà giáo viên và sinh viên sƣu tầm 

đƣợc từ các trƣờng mầm non trong địa bàn 

- Chia lớp thành các nhóm, đọc và thảo luận về các 

giáo án, kế hoạch mà sv sƣu tầm đƣợc 

- Nhận xét: + Về nội dung (nội dung hoạt động đã phù 

hợp với độ tuổi hay chƣa?) 
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tầm đƣợc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chia lớp thành các nhóm 

lập kế hoạch tổ chức hoạt 

động với đồ vật, mỗi 

nhóm 5 sv. Các nhóm tự 

chọn độ tuổi, đề tài. 

           + Về hình thức (hoạt động tự do với đồ vật 

hay hoạt động với đồ vật có sự hƣớng dẫn của gv?) 

            + Về cấu trúc (cấu trúc bản kế hoạch gồm 

mấy phần? đã đảm bảo cấu trúc của một giờ hoạt động 

với đồ vật hay chƣa? 

            + Trình tự các bƣớc tiến hành  

            + Phƣơng pháp, biện pháp đƣợc sử dụng 

(sử dụng những phƣơng pháp nào? Có phù hợp hay 

không? Em có ý kiến gì bổ sung không? 

II. Hƣớng dẫn lập kế hoạch tổ chức hoạt động với 

đồ vật. 

Căn cứ vào yêu cầu của giờ hoạt động, nội dung trọng 

tâm và khả năng của trẻ, điều kiện thực tế của trƣờng, 

lớp, địa phƣơng, cô giáo lập kế hoạch tổ chức hoạt động 

với đồ vật cho trẻ. Kế hoạch cần phải thể hiện đƣợc 

những nội dung sau: 

Chủ đề: 

Hình thức: 

Đề tài: 

Số lƣợng trẻ: 

Thời gian: 

1. Mục tiêu giáo dục 

- Kiến thức 

- Kĩ năng 

- Thái độ 

2. Lựa chọn nội dung hoạt động với đồ vật 

- Nội dung hoạt động chính 

- Nội dung tích hợp 

3. Chuẩn bị 

- Không gian 

- Đồ dùng đồ chơi 
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- Phƣơng tiện kĩ thuật nếu có 

4. Dự kiến các phƣơng pháp, biện pháp sẽ sử dụng 

- Phƣơng pháp trực qua 

- Phƣơng pháp dùng lời 

- Phƣơng pháp thực hành trải nghiệm 

5. Tiến hành hoạt động 

Hoạt động của cô Hoạt động của trẻ 

………………………. 

…………………… 

………………………. 

………………………. 
 

E. Câu hỏi, hƣớng dẫn học tập 

- Hoàn thiện bài thực hành vảo vở 

- Lập kế hoạch tổ chức hoạt động với đồ vật cho trẻ ấu nhi ở trƣờng mầm non (đề tài 

tự chọn 
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Chƣơng 4 

 TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG VUI CHƠI CHO TRẺ Ở TRƢỜNG MẦM 

NON 

(TS: 10; LT: 08; TH: 02) 

A.  Mục tiêu 

1. Kiến thức: Sau khi học xong bài này yêu cầu sinh viên 

- Phân tích đƣợc khái niệm chơi và một số đặc thù của chơi ở lứa tuổi mẫu giáo 

- Phân tích đƣợc ý nghĩa của chơi đối với trẻ mẫu giáo 

- Trình bày đƣợc sự phân loại trò chơi mẫu giáo 

- Trình bày đƣợc các loại trò chơi mẫu giáo và cách hƣớng dẫn trẻ chơi 

- Tổ chức hoạt động vui chơi cho trẻ mẫu giáo theo hƣớng đổi mới ở trƣờng mầm non. 

2. Kĩ năng 

- Phân loại, kể tên các loại trò chơi mẫu giáo  

- Tổ chức các loại trò chơi mẫu giáo một cách thành thạo 

- Lựa chọn trò chơi phù hợp với lứa tuổi và phù hợp với từng hoạt động 

3. Thái độ 

- Sinh viên có thái độ nghiêm túc, tích cực trong giờ học 

- Hang hái phát biểu ý kiến, trao đổi bài 

- Sinh viên yêu thích môn học, ngành học. 

B. Chuẩn bị 

1. Giáo viên 

- Tài liệu chính: Nguyễn Thị Hòa (2010), Giáo trình Giáo dục học mầm non, NXB 

ĐHSP. 

- Tài liệu tham khảo: 

+ Phạm Thị Châu, Nguyễn Thị Oanh, Trần Thị Sinh (2006), Giáo dục học mầm non. 

NXB ĐHQGHN. 

+ Nguyễn Thị Hòa, Giáo dục tích hợp ở bậc học mầm non, NXB ĐHSP, 2014 

+ Bộ GD và đào tạo, Chương trình GDMN. Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam, 2011. 

+ Đào Thanh Âm (chủ biên), Trịnh Dân, Nguyễn Thị Hòa (2008), Giáo dục học mầm 

non tập I, II, III. NXB ĐHSP. 
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+ Lê Thu Hƣơng (Chủ biên) (2010), Hướng dẫn tổ chức thực hiện các hoạt động giáo 

dục trong trường mầm non theo chủ đề cho trẻ 3-4 tuổi, 4-5 tuổi, 5-6 tuổi. Nhà xuất bản 

giáo dục Việt Nam. 

2. Sinh viên 

- Nguyễn Thị Hòa, Giáo dục học mầm non, NXB ĐHSP, 2010 

C. Phƣơng pháp, phƣơng tiện dạy học 

- Phƣơng pháp thuyết trình 

- Phƣơng pháp đàm thoại, vấn đáp, đặt câu hỏi 

- Phƣơng pháp hoạt động theo nhóm 

- Giáo án, đề cƣơng chi tiết học phần 

- Dụng cụ, học liệu của ngƣời học 

D. Tiến trình bài giảng 

Hoạt động của GV và SV Nội dung 

Ổn định tổ chức lớp, kiểm 

tra bài cũ 

Giới thiệu bài mới 

 

 

GV: Dựa vào kinh nghiệm 

và hiểu biết của mình, em 

hãy nêu một vài nét nổi bật 

của hoạt động vui chơi của 

trẻ em mẫu giáo. 

 

 

 

 

 

 

Chƣơng 4. Tổ chức hoạt động vui chơi cho trẻ ở 

trƣờng mầm non. 

I. Chơi và một số nét đặc thù của chơi ở lứa tuổi 

mẫu giáo. 

1. Khái niệm về chơi của trẻ MG 

- Chơi là một hoạt động tự lập của trẻ, chơi không nhằm 

tạo ra sản phẩm mà chủ yếu nhằm thỏa mãn nhu cầu 

đƣợc chơi của trẻ, đƣợc bắt chƣớc làm ngƣời lớn của 

trẻ. 

- Chơi của trẻ không phải là thật mà là giả vờ, nhƣng sự 

giả vờ ấy của trẻ lại mang tính chân thực. 

- Động cơ chơi không nằm ở kết quả chơi mà nằm ngay 

trong chính các hành động chơi của trẻ. 

- Chơi khác với tất cả các hoạt động khác của là ở chỗ 

nó mang tính kí hiệu tƣợng trƣng. 

- Trò chơi của trẻ mẫu giáo mang tính tự do, tự nguyện 

và mang tính tự lập. Tuy nhiễn vẫn cần phải dạy trẻ 

em chơi, vì nếu không có tác động sƣ phạm của ngƣời 

lớn thì trò chơi của trẻ sẽ bị kìm hãm trong sự phát 
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GV: trình bày một số nét 

đặc thù của trò chơi của trẻ 

mẫu giáo? 

 

 

GV: Tính tự do, tự nguyện 

trong trò chơi của trẻ đƣợc 

thể hiện nhƣ thế nào? Cho 

dẫn chứng cụ thể? 

 

 

GV: Vì sao nói chơi của trẻ 

mẫu giáo mang tính tự điều 

khiển? 

 

 

 

GV: Tính sáng tạo trong 

trò chơi của trẻ đƣợc thể 

hiện nhƣ thế nào? 

Cho VD? 

 

 

 

triển của chính nó. 

- Trong trò chơi, vai trò của ngƣời lớn không bị loại bỏ 

mà ở đay chỉ thay chức năng dạy thành chức năng tổ 

chức, hƣớng dẫn. 

2. Một số nét đặc thù của chơi 

a. Trò chơi mang tính tự do, tự nguyện và tính độc 

lập 

- Tính tự do, tự nguyện và tính độc lập của trẻ đƣợc biểu 

hiện ở việc lựa chọn trò chơi hoặc nội dung chơi, tự 

lựa chọn bạn chơi, tự do tham gia và tự do rút lui khỏi 

trò chơi. 

- Trò chơi hấp dẫn với trẻ vì trẻ hiểu nó, trẻ tạo ra nó. 

Trong cuộc sống thực trẻ là trẻ con nhƣng trong trò 

chơi chúng là những con ngƣời trƣởng thành đang thử 

sức lực của mình và tự tổ chức sự sáng tạo của mình 

- Tính tự do và tự lập của trẻ trong các trò chơi khác 

nhau đƣợc biểu hiện khác nhau. 

b. Chơi mang tính tự điều khiển 

Chơi là một hoạt động mang tính tự điều khiển cao. 

Trong trò chơi chứa đụng những quy tắc chơi, chính 

những quy tắc này yêu cầu trẻ phải chấp hành còn nếu 

phá vỡ chúng thì trò chơi cũng bị phá vỡ theo, cho nên 

ngƣời chơi đều tự nguyện chấp nhận và thực hiện chúng. 

c. Chơi mang tính sáng tạo của trẻ 

- Sáng tạo nghĩa là tạo ra cái gì đó mới mẻ, và nếu 

chúng ta coi trò chơi của trẻ giống nhƣ hoạt động sáng 

tạo của ngƣời lớn thì từ “sáng tạo” dùng ở đây là 

không phù hợp vì trong trò chơi, trẻ em không tạo ra 

cái gì mới cả. 

- Nhƣng nếu xét dƣới góc độ phát triển của trẻ thì thuật 

ngữ này có thể dùng đƣợc. Vugotxki chỉ ra rằng, khi 

trong đầu đứa trẻ xuất hiện một dự định hay một kế 

hoạch và trẻ có ý muốn thực hiện nó thì có nghĩa trẻ đã 
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GV: Vì sao nói chơi của trẻ 

mẫu giáo mang đậm xúc 

cảm tình cảm? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GV: Phân tích mối quan hệ 

giữa chơi và hoạt động học 

tâp? 

Cho ví dụ minh họa? 

 

 

 

 

chuyển sang hoạt động sáng tạo. 

- Tính sáng tạo đƣợc thể hiện ở chỗ, trong trò chơi trẻ 

không coppy cuộc sống mà chỉ bắt chƣớc những gì 

chúng nhìn thấy, tổng hơp lại những biểu tƣợng của 

mình và thể hiện thái độ, suy nghĩ cũng nhƣ tình cảm 

của mình đối với những gì chúng thể hiện trong trò 

chơi. 

d. Chơi mang đậm những xúc cảm, tình cảm của trẻ 

- Trò chơi chứa đựng những xúc cảm, tình cảm lành 

mạnh của ngƣời chơi. Những xúc cảm đó rất phong 

phú và đa dạng, đó là niềm vui của sự chiến thắng, 

niềm vui của sự sáng tạo, đau buồn về sự thất bại hay 

không thỏa mãn với kết quả chơi, buồn giận các bạn 

chơi,… 

- Nhƣng dù có sự hiện diện của những xúc cảm tiêu cực 

ấy thì trò chơi bao giờ cũng mang đến cho trẻ niềm vui 

thích, sự thỏa mãn vì đã đƣợc chơi hết mình. 

3. Mối quan hệ của chơi với các hoạt động khác 

của trẻ 

a. Mối quan hệ giữa chơi và học tập 

- Chơi có mối quan hệ chặt chẽ với hoạt động học tập 

của trẻ. Trẻ học qua chơi, chơi mà học. Trò chơi chính 

là con đƣờng giúp trẻ nhận biết thế giới. 

- Những tri thức, kĩ năng mà trẻ học đƣợc giúp chúng 

biết cách làm phong phú và mở rộng chủ đề, nội dung 

chơi. 

- Ngƣợc lại, nếu trẻ đƣợc học thông qua vui chơi thì 

việc học của trẻ trở nên hấp dẫn, thú vị và nhẹ nhàng 

hơn 

b. Mối quan hệ giữa chơi với hoạt động tạo hình 

của trẻ 

Chơi và hoạt động tạo hình của trẻ rất gần gũi với nhau. 
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GV: Chơi và hoạt động tạo 

hình của trẻ có mối quan hệ 

nhƣ thế nào? Cho ví dụ 

minh họa? 

 

 

 

 

 

GV: Chơi và lao động ở 

lứa tuổi mẫu giáo có mối 

quan hệ nhƣ thế nào? 

 

 

 

 

 

GV: Vì sao nói vui chơi là 

hoạt động chủ đạo của trẻ 

mẫu giáo? 

 

 

 

 

 

 

+ Những kĩ năng tạo hình của trẻ giúp trẻ dễ dàng thực 

hiện ý định chơi (làm đồ chơi, xây dựng công trình,…). 

Thực tế chỉ ra rằng, việc dạy trẻ các kĩ năng xây dựng tạo 

điều kiện cho trẻ phát triển các trò chơi của mình. 

+ Trò chơi lắp ghép – xây dựng ra đời trên cơ sở hoạt 

động tạo hình vì trẻ chỉ có thể tạo ra các công trình khi 

mà trẻ nắm vững kĩ năng xây dựng. 

c. Mối quan hệ qua lại giữa chơi và lao động ở lứa 

tuổi mẫu giáo. 

- Lao động của trẻ mẫu giáo đơn giản chỉ là bƣớc đầu 

cho trẻ tập làm quen với một vài kĩ năng lao động ban 

đầu nhƣ kĩ năng tự phục vụ, kĩ năng làm đồ chơi,… 

- Trò chơi học tập đòi hỏi trẻ phải cố gắng hoàn thành 

nhiệm vụ chơi, thực hiện dự định chơi đã đề ra. Trong 

khi chơi thƣờng xảy ra sự cần thiết phải làm đồ dùng 

đồ chơi, tìm kiếm vật liệu chơi, bảo quản đồ chơi. 

Những kỹ năng trẻ đƣợc tập luyện trong lao động giờ 

chuyển sang chơi. 

II. Ý nghĩa của chơi đối với trẻ mẫu giáo 

1. Chơi là hoạt động chủ đạo của trẻ mẫu giáo 

- Vào lúc 3 tuổi, trẻ có ý thức về cái tôi của mình, bắt 

đầu phân biệt đƣợc mình với ngƣời khác, điều này 

giúp trẻ có thể đóng vai ngƣời khác và hành động 

tƣơng ứng với vai mình đàm nhận. 

- Từ 3 tuổi trở đi, trẻ có thể hành động thành thạo với đồ 

vật, đồ chơi và tính tự lập của trẻ cao hơn trƣớc, nhu 

cầu giao tiếp với bạn bè tăng, ngôn ngữ phát triển 

mạnh mẽ. 

- Óc tƣởng tƣợng, sáng tạo, tu duy đã có những bƣớc 

nhảy vọt về chất so với giai đoạn trƣớc 

- Tât cả những điều trên làm cho trẻ muốn đƣợc hành 

động nhƣ ngƣời lớn, muốn hòa nhập vào các mối quan 

hệ đa dạng, phong phú của ngƣời lớn, song trên thực tế 
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GV: Vì sao nói chơi là 

phƣơng tiện giáo dục thể 

lực cho trẻ? Cho ví dụ 

minh họa? 

 

 

 

trẻ còn non nớt, chƣa đủ sức làm ngƣời lớn. 

 Để giải quyết mâu thuẫn giữa ƣớc muốn đƣợc làm 

ngƣời lớn và khả năng thực tế của trẻ là không thể 

làm ngƣời lớn, trẻ giả vờ chơi làm ngƣời lớn, tái tạo 

lại những hành động cũng nhƣ mối quan hệ và thái 

độ của họ với nhau và cứ nhƣ vậy, hoạt động chơi 

mà trung tâm là trò chơi đóng vai có chủ đề xuất 

hiện ở lứa tuổi mẫu giáo. 

- Trong trò chơi, trẻ học đƣợc cách giao tiếp ứng xử 

giữa mọi ngƣời với nhau trong lao động cũng nhƣ 

trong sinh hoạt, học đƣợc cách thiết lập mối quan hệ 

với mọi ngƣời, với bạn bè 

- Khi chơi, ngôn ngữ của trẻ phát triển, trẻ biết hợp tác 

cùng nhau, tính tự lập cũng ngày càng phát triển 

- Trẻ học cách nhận xét và đánh giá lẫn nhau, tự biết 

nhận xét, đánh giá về mình. 

Tất cả những điều này tạo ra nét tâm lý mới đặc trƣng 

cho độ tuổi mẫu giáo. 

2. Chơi là phƣơng tiện giáo dục và phát triển toàn 

diện cho trẻ mẫu giáo 

Chơi có thể trở thành phƣơng tiện giáo dục là vì trƣớc hết 

nội dung chơi mang ý nghĩa giáo dục mạnh mẽ, ảnh 

hƣởng trực tiếp đến nhận thức, đến tâm tƣ, tình cảm và 

hành vi đạo đức của trẻ. 

a. Chơi là phƣơng tiện giáo dục thể lực cho trẻ 

- Chơi mang lại niềm vui cho trẻ, đây là yếu tố thúc đẩy 

sự phát triển chung của thể lực và tinh thần cho trẻ. 

- Các trò chơi vận động thúc đẩy quá trình trao đổi chất, 

tăng cƣờng hô hấp và tuần hoàn máu, rèn luyện và 

phát triển các kĩ năng vận động thô, vận động tinh, rèn 

luyện các tố chất thể lực cho trẻ. 

b. Chơi là phƣơng tiện giáo dục trí tuệ cho trẻ 
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GV: Vì sao nói chơi là 

phƣơng tiện giáo dục trí tuệ 

cho trẻ? Cho ví dụ minh 

họa? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GV: Thông qua vui chơi trẻ 

học đƣợc điều gì về thẩm 

mỹ? 

 

 

 

 

- Trẻ học tốt nhất là thông qua chơi, nội dung chơi chủ 

yếu là phản ánh thế giới hiện thực xung quanh trẻ, nhờ 

có chơi trẻ hiểu sâu sắc hơn về cuộc sống xung quanh 

- Những điều trẻ lĩnh hội đƣợc trƣớc lúc chơi sẽ đƣợc 

chính xác hóa trong quá trình chơi 

- Trong quá trình chơi nảy sinh nhu cầu có những tri 

thức mới để thể hiện trò chơi sống động hơn từ đó bắt 

trẻ phải làm giàu vốn kinh nghiệm của mình, thúc đẩy 

quá trình nhận thức tích cực của trẻ 

- Thông qua chơi, trẻ học cách giải quyết nhiệm vụ, tìm 

kiếm phƣơng tiện thích hợp để thực hiện ý tƣởng, trẻ 

huy động toàn bộ tri thức của mình và biểu lộ ra bằng 

lời nói để giải quyết nhiệm vụ chơi. 

- Khi chơi trẻ luôn phải tự tạo ra hoàn cảnh chơi, tìm 

kiếm vật thay thế, sử dụng kí hiệu tƣợng trƣng,… điều 

này làm cho óc tƣởng tƣợng sáng tạo của trẻ đƣợc phát 

triển mạnh mẽ. 

- Chơi là phƣơng tiện giáo dục đạo đức cho trẻ 

- Thông qua chơi hình thành cho trẻ một số phẩm chất, 

tình cảm, đạo đức phù hợp với xã hội nhƣ trẻ biết cùng 

nhau chung sống, hành động vì nhau, chia sẻ cùng 

nhau, hợp tác cùng nhau, tính trách nhiệm… 

c. Chơi là phƣơng tiện giáo dục và phát triển thẩm mĩ 

cho trẻ. 

- Trong nội dung chơi thƣờng có những hình tƣợng 

nhân vật, bài hát, bài thơ, câu đố,…những điều đó làm 

cho trẻ cảm nhận sâu sắc hơn cái đẹp và biết yêu cái 

đẹp, cố gắng đƣa cái đẹp vào trong trò chơi của mình. 

- Cái đẹp còn đƣợc thể hiện ở những hành động đẹp, 

hành động đúng của trẻ, chia sẻ, giúp đỡ, bao dung với 

mọi ngƣời, với bạn bè. 

3. Chơi là hình thức tổ chức cuộc sống của trẻ mẫu 

giáo ở trƣờng mầm non 
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GV: Vì sao nói chơi là hình 

thức tổ chức cuộc sống của 

trẻ mẫu giáo ở trƣờng mầm 

non?  

 

GV: Xã hội trẻ em đƣợc 

hình thành nhƣ thế nào và 

nó có những đặc điểm gì? 

 

 

 

 

 

GV: chia lớp thành nhiều 

nhóm nhỏ và giao nhiệm 

vụ cho mỗi nhóm:  

N1: Trình bày sự phân loại 

trò chơi mẫu giáo theo A. 

V Giaporogiet và T. A 

Maracova? Ƣu và nhƣợc 

điểm của cách phân loại 

này? 

N2: Trình bày sự phân loại 

trò chơi mẫu giáo của F. 

Frobel và M. Montessori? 

ƣu điểm và hạn chế của 

cách phân loại này? 

- Chơi có mặt trong tất cả các hoạt động khác của trẻ 

nhƣ học tập, lao động, giao tiếp và trong sinh hoạt 

hàng ngày của trẻ mẫu giáo ở trƣờng mầm non 

- Thông qua chơi, giáo viên thực hiện nhiệm vụ giáo 

dục chung cho trẻ và đặc biệt hơn cả trong hoạt động 

chơi hình thành nên “xã hội trẻ em”. 

- Xã hội trẻ em là một nhóm trẻ tập hợp nhau lại, rủ 

nhau cùng chơi. Trong xã hội trẻ em trẻ tự thiết lập các 

mối quan hệ và biểu hiện tình cảm thân ái, cảm thông 

lẫn nhau. Trong xã hội trẻ em này đã có dƣ luận chung 

đánh giá, nhận xét về nhau của trẻ, tuy nhiên đánh giá 

này còn tùy tiện và mang tính trẻ con. 

- Trong xã hội trẻ em, trẻ tìm thấy vị trí của mình và 

khẳng định vị trí ấy trong nhóm bạn, cũng ở đây trẻ 

cảm thấy tự do thoải mái và tự tin vào bản thân mình 

hơn 

 Xã hội trẻ em chính là hình thức đầu tiên giúp trẻ 

đƣợc sống và làm việc cùng nhau. 

III. Sự phân loại trò chơi mẫu giáo 

1. Theo A. V Giaporogiet và T. A Maracova trò 

chơi của trẻ chia làm 2 nhóm 

- Nhóm trò chơi có luật cố định: gồm những trò chơi 

đƣợc cho trƣớc từ bên ngoài và chứa đựng kinh 

nghiệm mà loài ngƣời đã tích lũy 

- Nhóm trò chơi có luật ẩn: gồm những trò chơi do trẻ tự 

nghĩ ra, chúng tự chiếm lĩnh kinh nghiệm xã hội bằng 

cách sử dụng nội dung cuộc sống mà trẻ đang sống 

trong đó. 

2. Theo cách phân loại của F. Frobel và M. 

Montessori (phân loại theo chức năng giáo dục 

và phát triển) 

Nhóm 1: gồm các trò chơi nhằm phát triển và rèn luyện 

các giác quan cho trẻ 
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N3: Trình bày sự phân loại 

trò chơi của J. Piaget?  ƣu 

điểm và hạn chế của cách 

phân loại trò chơi theo 

Piaget? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhóm 2: gồm các trò chơi vận động nhằm phát triển và 

rèn luyện các vận động cho trẻ. 

Nhóm 3: gồm các trò chơi học tập nhằm phát triển trí tuệ 

cho trẻ. 

Ƣu điểm: tập trung giáo dục và phát triển từng mặt cho 

trẻ, tạo điều kiện cho trẻ chơi tập có hệ thống từ dễ đến 

khó. 

Hạn chế: cách phân loại này loại bỏ mất nhóm trò chơi 

sáng tạo, phủ nhận mầm mống sáng tạo của trẻ. Khi chơi 

các trò chơi này, trẻ hoàn toàn bị áp đặt theo ý muốn của 

ngƣời lớn. 

3. Phân loại trò chơi của J. Piaget (phân loại theo 

cấu trúc và nguồn gốc của nó) 

Theo ông, cấu trúc của trò chơi gồm 3 thành tố: sự luyện 

tập, kí hiệu và luật. từ đó ông chia trò chơi thành 3 loại: 

Nhóm trò chơi – luyện tập (cho trẻ < 3 tuổi) 

Nhóm trò chơi – kí hiệu (cho trẻ 3 – 4 tuổi) 

Nhóm trò chơi có luật (cho trẻ 4 – 12 tuổi) 

Ƣu điểm: các trò chơi đƣợc phân loại theo sự phát triển 

của trẻ em. Những trò chơi này xuất hiện ngay từ những 

năm tháng đầu đời và nó khác hẳn so với trò chơi của 

động vật con. 

Hạn chế: ông phủ nhận tính bắt chƣớc của trẻ và cho rằng 

trò chơi kí hiệu là do trẻ tự tƣởng tƣợng ra, tự nghĩ ra 

trong đầu và nó không liên quan đến hiện thực cuộc sống 

cũng nhƣ trạng thái xúc cảm và tình cảm của trẻ. Theo 

ông trò chơi có luật xuất hiện ở lứa tuổi phổ thông, xong 

trên thực tế trò chơi có luật đã đƣợc trẻ chơi ngay từ lứa 

tuổi mầm non. 

4. Phân loại trò chơi của giáo dục học Xô Viết 

Ở Liên Xô cũ và nƣớc Nga hiện nay, trò chơi đƣợc chia 

làm 2 nhóm: 
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N4: Trình bày sự phân loại 

trò chơi của giáo dục học 

Xô Viết? Nêu ƣu và nhƣợc 

điểm của cách phân loại 

này? 

 

Từng nhóm lần lƣợt trình 

bày và GV giúp các nhóm 

SV chốt lại ý chính. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GV: Kể tên các loại trò 

chơi mẫu giáo của Việt 

Nam mà em biết? phân 

nhóm trò chơi đó theo dấu 

hiện nhất định? 

 

GV: Trình bày sự phân loại 

trò chơi mẫu giáo của Việt 

Nam theo các giai đoạn? 

Nhóm trò chơi sáng tạo, gồm: 

+ Trò chơi đóng vai theo chủ đề 

+ Trò chơi đóng kịch 

+ Trò chơi lắp ghép – xây dựng 

Nhóm trò chơi với nội dung và luật chơi có sẵn 

+ Trò chơi học tập 

+ Trò chơi vận động 

Ƣu điểm: đã thừa nhận khả năng sáng tạo của trẻ trong 

khi chơi, coi chơi là hoạt động tự lập của trẻ. 

Hạn chế: Cách chia chỉ mang tính ƣớc lệ vì trên thực tế 

trò chơi nào cũng mang tính sáng tạo, cũng cần có luật 

chơi. 

5. Phân loại trò chơi của S. Sten (Mỹ) 

Trò chơi đƣợc phân loại dựa trên mối quan hệ của trẻ với 

nhau trong khi chơi, gồm 3 nhóm: 

Trò chơi cá nhân, chơi một mình 

Trò chơi theo nhóm nhỏ và vừa 

Trò chơi cho cả tập thể lớp 

6. Phân loại trò chơi mẫu giáo của Việt Nam 

Ở nƣớc ta, sự phân loại trò chơi mẫu giáo có sự khác 

nhau vào những thời điểm khác nhau:  

- Trƣớc những năm 60 TK XX áp dụng hệ thống phân 

loại của F. Forbel nhƣng không đầy đủ, tiêu chí phân 

loại trò chơi không có nên biến chơi thành giờ học. 

- Trong những năm 60 trò chơi đƣợc chia hai nhóm: 

nhóm trò chơi phản ánh sinh hoạt và nhóm trò chơi 

vận động. 

- Vào những năm 70 của TK XX, trò chơi đƣợc chia 

thành các nhóm: nhóm trò chơi đóng vai theo chủ đề 
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Giáo viên chia lớp thành 5 

nhóm, mỗi nhóm từ 5 – 7 

SV và giao nhiệm vụ cho 

từng nhóm để thảo luận, cụ 

thể: 

Nhóm 1: Tìm hiểu trò chơi 

đóng vai có chủ đề và cách 

hƣớng dẫn trẻ chơi 

GV đƣa ra các câu hỏi gợi 

ý: 

- Trò chơi đóng vai có chủ 

đề có nguồn gốc từ đâu? 

- Bản chất của trò chơi 

đóng vai có chủ đề là gì? 

và nhóm trò chơi vận động 

- Từ những năm 80 đến những năm 90 áp dụng hệ thống 

phân loại của Liên Xô cũ gồm nhón trò chơi sáng tạo 

và nhóm trò chơi có luật 

- Hiện nay trò chơi mẫu giáo ở Việt Nam đƣợc chia 

thành các nhóm sau: 

Nhóm trò chơi sáng tạo, gồm: 

+ Trò chơi đóng vai có thủ đề 

+ Trò chơi đóng kịch 

+ Trò chơi lắp ghép – xây dựng 

Nhóm trò chơi với nội dung và luật chơi có sẵn 

+ Trò chơi học tập 

+ Trò chơi vận động 

Nhóm trò chơi dân gian 

IV. Các loại trò chơi mẫu giáo và hƣớng dẫn trẻ 

chơi 

1. Trò chơi đóng vai có chủ đề và hƣớng dẫn trẻ 

chơi 

1.1. Nguồn gốc và bản chất của trò chơi đóng 

vai có chủ đề. 

a. Theo trường phái sinh học (K. Groos, S. Hall, V. 

Stern,…) 

- Những ngƣời theo trƣờng phái sinh học cho rằng, trò 

chơi của trẻ em là do bản năng quy định, chơi là sự 

giải tỏa năng lƣợng dƣ thừa, là sự luyện tập trƣớc 

những chức năng mà chúng sẽ phải đảm nhận khi 

trƣởng thành 

- Trò chơi của trẻ em và của động vật con là giống nhau, 

họ phủ nhận vai trò của môi trƣờng xã hội đến nội 
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- Nêu những đặc điểm nổi 

bật của trò chơi đóng vai 

có chủ đề? 

- Trò chơi đóng vai có chủ 

đề có ý nghĩa nhƣ thế nào 

với trẻ mẫu giáo? 

- Trò chơi mẫu giáo đã 

phát triển nhƣ thế nào qua 

từng giai đoạn phát triển 

của trẻ? 

- Khi hƣớng dẫn trò chơi 

đóng vai theo chủ đề cho 

trẻ, giáo viên cần quan 

tâm đến điều gì? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dung chơi của trẻ 

b. Theo trường phái phân tâm học (Freud, Atller,…) 

- Những ngƣời theo trƣờng phái phân tâm học cho rằng, 

trò chơi của trẻ em cũng do bản năng quy định (chủ 

yếu là bản năng về tình dục và những bản năng về cái 

ác, cái ngu dốt) 

- Theo họ, đứa trẻ giống nhƣ một sinh vật mỏng manh, 

yếu ớt luôn phải chịu đựng sự cấm đoán hà khắc của 

ngƣời lớn và trò chơi dƣờng nhƣ giúp trẻ giải tỏa 

những tình cảm, mong muốn của chúng và trong trò 

chơi, trẻ đƣợc tự do làm những gì chúng muốn mà 

không lo bị quở trách từ ngƣời lớn. 

- Từ đó họ cho rằng, chơi là phƣơng tiện giúp trẻ bù đắp 

lại những thiếu hụt của mình và để trả thù những 

ngƣời lớn xung quanh luôn cấm đoán chúng. 

c. Theo trường phái Mácxit 

- Plekhanop. Ông là ngƣời đầu tiên giải thích về nguồn 

gốc của trò chơi dƣới góc độ macxit. Ông cho rằng, 

trong lịch sử loài ngƣời, trò chơi và nghệ thuật có mối 

quan hệ mật thiết với nhau và đều có nguồn gốc từ lao 

động và phản ánh lao động. Xét về thời gian theo sự 

phát triển của xã hội loài ngƣời thì trò chơi là con đẻ 

của lao động, lao động có trƣớc và trò chơi có sau. 

- Elconhin khi giải thích về nguồn gốc của trò chơi đã 

khẳng định rằng, lịch sử phát triển trò chơi gắn liền 

trong mối quan hệ với sự phát triển của xã hội loài 

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

các mối quan hệ xã hội.  

- Vƣgotxki và Leonchiep đã chứng minh rằng, trò chơi 

của trẻ em khác về căn bản so với trò chơi của động 

vật con về nội dung chơi cũng nhƣ về cấu trúc. Trò 

chơi của trẻ em không có nguồn gốc sinh học mà có 

nguồn gốc lịch sử, xã hội 

- Vallon, nhà tâm lý học ngƣời Pháp đã khẳng định bản 
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chất xã hội của trò chơi và nhờ sự giúp đỡ của nó mà 

trẻ chiếm lĩnh đƣợc thế giới đồ vật và các mối quan hệ 

xã hội xung quanh. 

Tóm lại các nhà tâm lý học, giáo dục học Xô Viết và 

phƣơng Tây đều xem xét trò chơi của trẻ em nhƣ là một 

hoạt động xã hội. 

 Bản chất của trò chơi đóng vai có chủ đề có thể hiểu 

là sự tái tạo lại những hành động của người lớn 

cũng như thái độ và các mối quan hệ giữa họ với 

nhau trong hoạt động lao động và sinh hoạt hằng 

ngày của trẻ trong trò chơi của mình. 

1.2. Đặc thù của trò chơi đóng vai có chủ đề 

- Trò chơi đóng vai có chủ đề là do trẻ tự nghĩ ra (tự 

nghĩ ra dự định chơi, lập kế hoạch chơi, tìm kiếm 

phƣơng tiện chơi, chọn bạn chơi, phân vai chơi,…) 

- Trò chơi đóng vai có chủ đề bao giờ cũng có các vai, 

có chủ đề, có nội dung và hai mối quan hệ, có hoàn 

cảnh tƣởng tƣợng. 

- Trò chơi đóng vai có chủ đề mang tính tự do, tự 

nguyện, tính sáng tạo, tính tự lập cao hơn so với các 

trò chơi khác. 

1.3. Ý nghĩa của trò chơi đóng vai có chủ đề đối với 

trẻ mẫu giáo 

- Trò chơi đóng vai có chủ đề vừa là hoạt động chủ đạo 

của trẻ mẫu giáo vừa là phƣơng tiện giáo dục hiệu quả 

cho trẻ đặc biệt là giáo dục tình cảm đạo đức – xã hội. 

- Khi chơi, trẻ làm quen với xã hội ngƣời lớn, học đƣợc 

cách ứng xử và giao tiếp trong xã hội của họ. thông 

qua chơi, trẻ học cách làm ngƣời. 

- Khi chơi trẻ bắt chƣớc lao động của ngƣời lớn, trẻ dần 

có một số kĩ năng lao động đơn giản và có tình cảm 

với nghề nghiệp của họ. 

1.4. Sự phát triển của trò chơi đóng vai có chủ đề ở 
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lứa tuổi mẫu giáo. 

- Trƣớc tuổi mẫu giáo trẻ chơi các trò chơi thao tác với 

đồ vật đồ chơi là chủ yếu. 

- Đến cuối năm thứ hai bắt đầu xuất hiện trò chơi mô 

phỏng, trẻ bắt chƣớc một số hành động của ngƣời lớn 

nhƣ đọc báo, quét nhà, bế em,… 

- Vào tuổi nhà trẻ, trẻ thƣờng chơi một mình, chơi 

cạnh bạn nhƣng không bền, dễ bị lôi cuốn bởi tác động 

bên ngoài. 

- Cuối tuổi nhà trẻ đầu tuổi mẫu giáo, trẻ bƣớc đầu đã 

biết đóng vai và hành động theo vai. Nội dung chơi chỉ 

là những hành động muôn hình muôn vẻ với đồ vật, đồ 

chơi. Hình thức chơi vẫn là chơi cá nhân, chơi cạnh 

bạn. 

- Mẫu giáo bé, trẻ đã biết xác định vai trò bằng lời sau 

khi đã thực hiện một vài hành động tƣơng ứng với vai 

chơi, về sau trẻ đã biết xác định vai bằng lời nói và 

hành động tƣơng ứng với vain gay từ lần đầu tiên khi 

trẻ nhận vai. Biết sử dụng vật thay thế khi chơi. 

- Mẫu giáo nhỡ, trò chơi ĐVCCĐ đã bắt đầu hoàn 

thiện, trẻ biết tự điều khiển trò chơi của mình, các 

nhóm chơi nhỏ đƣợc củng cố và mở rộng thành nhóm 

chơi lớn hơn, ổn định hơn. Biết thỏa thuận cùng nhau, 

biết thiết lập các mối quan hệ trong khi chơi. Nội dung 

chơi phong phú, chủ đề chơi mở rộng. Đã biết phản 

ánh vào nội dung chơi những mối quan hệ xã hội. 

- Mẫu giáo lớn, các nhóm chơi ổn định và bền vững, số 

lƣợng vai chơi đông, chủ đề và nôi dung chơi phong 

phú, đa dạng. Biết tự tổ chức và điều khiển trò chơi 

không cần trợ giúp trực tiếp của ngƣời lớn. Biết tự 

phân vai, lựa chọn thủ lĩnh. Giữa các nhóm chơi đã 

biết liên kết, phối hợp cùng nhau theo một chủ đề 

chung. 

1.5. Hướng dẫn trẻ chơi 
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Nhóm 2: Tìm hiểu trò chơi 

đóng kịch 

GV đƣa ra các câu hỏi gợi 

ý 

- Bản chất của trò chơi 

đóng kịch là gì? 

- Hãy so sánh trò chơi đóng 

kịch và trò chơi đóng vai 

theo chủ đề? Từ đó thấy 

đƣợc sự khác biệt giữa 

hai loại TC này 

- Trò chơi đóng kịch có ý 

- Trƣớc hết phải tạo môi trường chơi đa dạng, phong 

phú, hấp dẫn và an toàn cho trẻ. 

- Cho trẻ đƣợc tự chọn trò chơi, nhóm chơi theo nhu cầu 

và sử thích của trẻ, tạo cơ hôi cho trẻ đƣợc bộc lộ tính 

tự lập khi chơi. 

- Cung cấp và làm giàu biểu tượng về thế giới xung 

quanh, giúp trẻ có một vốn sống nhất định để từ đó trẻ 

có thể tái tạo lại chúng vào trong trò chơi của mình. 

Gây hứng thú và duy trì hứng thú của trẻ với trò chơi. 

- Quan tâm đến nội dung chơi của trẻ, hƣớng trẻ đến 

việc mô phỏng lại những hiện tƣợng, những mối quan 

hệ lành mạnh, kịp thời uốn nắn những lệch lạc của trẻ 

khi chơi những nội dung tiêu cực. Giúp trẻ mở rộng 

chủ đề chơi. 

- Quan tâm tới việc rèn luyện và phát triển kĩ năng đóng 

vai cho trẻ. 

- Giúp trẻ lập kế hoạch chơi tƣơng đối đơn giản nhƣng 

phải có trình tự. 

- Sự hướng dẫn của cô phải chân tình, khéo léo sau cho 

trẻ cảm thấy mình vẫn làm chủ cuộc chơi mà không bị 

ai áp đặt. 

2. Trò chơi đóng kịch 

2.1. Bản chất của trò trò chơi đóng kịch 

Trẻ tái tạo, mô phỏng lại các nhân vật theo một tác 

phẩm văn học có sẵn. 

2.2. Đặc thù của trò chơi đóng kịch 

- Trò chơi đóng kịch là trò chơi trong đó trẻ chỉ biể diễn 

những chủ đề có sẵn trên cơ sở những tác phẩm văn 

học 

- Nội dung chơi, vai chơi, hành động chơi, lời nói của 

nhân vật đƣợc xác định trƣớc dựa theo cốt truyện có 

sẵn 
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nghĩa nhƣ thế nào với trẻ 

em mẫu giáo? 

- Để trò chơi đóng kịch có 

thể diễn ra, cần những 

điều kiện nào? 

- Khi hƣớng dẫn trẻ chơi 

trò chơi đóng kịch, giáo 

viên cần làm thế nào? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Trò chơi đóng kịch mang tính chất sáng tạo và nó gần 

với hoạt động nghệ thuật kịch nói. 

- Trò chơi đóng kịch có vai chơi, chủ đề chơi, nội dung 

và hoàn cảnh tƣợng trƣng. Đặc điểm này làm cho nó 

gần gũi với các trò chơi đóng vai có chủ đề. 

2.3. Ý nghĩa của trò chơi đóng kịch với trẻ mẫu 

giáo. 

- Trẻ nắm đƣợc nội dung tƣ tƣởng của tác phẩm văn 

học, trẻ hiểu sâu sắc hơn về tác phẩm văn học. 

- Tƣ duy, trí nhớ, tƣởng tƣợng, sáng tạo của trẻ đƣợc 

phát triển 

- Trẻ nắm đƣợc ngôn ngữ nghệ thuật, ngôn ngữ dân 

gian, cảm thụ đƣợc sự giàu có của ngôn ngữ, góp phần 

phát triển ngôn ngữ của trẻ. 

- Mang lại niềm vui, những cảm xúc tích cực cho trẻ, trẻ 

cảm thấy trò chơi đóng kịch nhƣ một màn biểu diễn 

còn trẻ là các nghệ sỹ. 

- Trò chơi đóng kịch giúp trẻ hiểu đƣợc chân, thiện, mỹ, 

từ đó bồi dƣỡng tâm hồn trẻ, bồi dƣỡng lòng nhân ái, 

bao dung ở trẻ. 

2.4. Điều kiện để chơi đóng kịch 

- Phải có tác phẩm văn học lành mạnh, phù hợp với đặc 

điểm và sở thích của trẻ, có sức lôi cuốn với trẻ. 

- Phải có sân khấu, có một số đạo cụ nhƣ phông màn, 

quần áo, hóa trang và một số đồ dùng cần thiết khác 

làm nổi bật đặc trƣng riêng của từng nhân vật. 

2.5. Hướng dẫn trẻ chơi. 

- Lựa chọn tác phẩm văn học 

- Đọc, kể tác phẩm cho trẻ nghe, cùng trẻ kể lại cốt 

truyện, nhấn mạnh tính cách của từng nhân vật. 

- Cô cùng trẻ chuẩn bị chỗ chơi, đạo cụ, đồ chơi cần 
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Nhóm 3: Tìm hiểu trò chơi 

lắp ghép – xây dựng 

Giáo viên đƣa ra các câu 

hỏi gợi ý 

- Bản chất của trò chơi lắp 

ghép – xây dựng là gì? 

- Nêu những nét đặc thù 

của trò chơi lắp ghép – 

xây dựng? 

- Trò chơi lắp ghép xây 

dựng có ý nghĩa nhƣ thế 

nào với trẻ mẫu giáo? 

- Trình bày sự phát triển 

của trò chơi lắp ghép xây 

dựng ở lứa tuổi mẫu giáo? 

- Cách hƣớng dẫn trẻ chơi 

trò chơi lắp ghép – xây 

dựng? 

 

 

 

 

thiết cho màn biểu diễn. 

- Cùng trẻ bàn bạc, thỏa thuận cách thức chơi, phân vai 

chơi,… 

- Tổ chức cho trẻ luyện tập. 

- Tổ chức buổi diễn cho trẻ. Lúc đầu cô đảm nhận vai 

chính, thông qua vai của mình giúp trẻ hiểu cách chơi. 

Sau đó khi trẻ đã biết cách chơi, cô chỉ đóng vai trò là 

ngƣời quan sát, giúp đỡ trẻ khi cần thiết. 

3. Trò chơi lắp ghép – xây dựng 

3.1. Bản chất của trò chơi lắp ghép – xây dựng 

Trẻ tái tạo lại thế giới xung quanh chủ yếu là thế giới đồ 

vật bằng các loại đồ chơi xây dựng và vật liệu chơi khác 

nhau. 

3.2. Đặc thù của trò chơi lắp ghép – xây dựng 

-Trò chơi lắp ghép xây dựng bao giờ cũng có sản phẩm cụ 

thể. Cơ sở của trò chơi này là hoạt động lắp ghép – xây 

dựng nên rất gần gũi với hoạt động tạo hình. 

-Khi tham gia trò chơi, trẻ phản ánh những đối tƣợng, 

hiện tƣợng của cuộc sống xung qaunh nhƣ xây nhà, cầu 

cống, đƣờng phố,… Trò chơi này có thể là một bộ phận 

của trò chơi đóng vai hoặc sản phẩm của trò chơi này làm 

nảy sinh trò chơi đóng vai. 

-Đồ chơi và vật liệu chơi là điều kiện cần và đủ để trò 

chơi này tồn tại. 

3.3. Ý nghĩa của trò chơi lắp ghép – xây dựng 

đối với trẻ mẫu giáo. 

-Trò chơi lắp ghép – xây dựng là phƣơng tiện để củng cố 

rèn luyện và phát triển khả năng định hƣớng trong không 

gian của trẻ mẫu giáo và phát triển tƣ duy trực quan sơ đồ 

cũng nhƣ trí tƣởng tƣợng sáng tạo của trẻ. 

-Là con đƣờng hình thành kĩ năng lắp ghép – xây dựng 
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phục vụ cho hoạt động tạo hình của trẻ mẫu giáo. 

-Trò chơi lắp ghép – xây dựng dạy trẻ kĩ năng biết làm 

việc theo kế hoạch và trình tự thực hiện công việc của 

mình. 

3.4. Sự phát triển của trò chơi lắp ghép – xây 

dựng ở lứa tuổi mẫu giáo. 

-Mẫu giáo bé: trẻ chỉ phản ánh vào trò chơi của mình một 

đồi vật đơn giản nhƣ giƣờng, bàn, ghế, tủ,…Chủ đề xây 

dựng gắn liền với trò chơi đóng vai có chủ đề (xây nhà 

cho búp bê,…). Kĩ năng chơi kém, chƣa biết bảo quản sản 

phẩm nên xây xong lại phá đi luôn. Chủ đề chơi không ổn 

đinh, động cơ chơi chủ yếu do sự hấp dẫn của đồ vật, đồ 

chơi. Trẻ thƣờng chơi một mình, chơi cạnh bạn. 

-Mẫu giáo nhỡ: Đã biết cũng nhau xây một cái gì đó nhƣ 

công viên, trƣờng học,…Chủ đề chơi mở rộng hơn, kĩ 

năng chơi phát triển hơn, biết lắp ghép xây dựng những 

công trình có nhiều bộ phận. Động cơ chơi nằm ở sản 

phẩm chơi, trẻ chơi treo nhóm nhỏ. 

-Mẫu giáo lớn: đã nắm đực một số kỹ năng lắp ghép – 

xây dựng cơ bản, sảm phẩm giống vật thật hơn. Trẻ biết 

cùng chơi, cùng lập kế hoạch, lựa chọn đồ chơi, vật liệu 

chơi. Chủ đề chơi đƣợc mở rộng, biết làm phong phú 

công trình của mình hơn. 

3.5. Hướng dẫn trẻ chơi 

-Cung cấp, làm giàu cho trẻ về các biểu tƣợng xung 

quanh qua tranh ảnh, mô hình, video,… về các công trình 

xây dựng trong nƣớc và trên thế giới kết hợp với lời giới 

thiệu, giải thích. 

-Dạy trẻ kĩ năng lắp ghép – xây dựng cơ bản và kĩ năng 

tri giác đồ vật trong khi học và chơi tự do. 

-Tạo môi trƣờng chơi đa dạng, phong phú, đặc biệt chú ý 

cung cấp đầy đủ đồ dùng, đồ chơi và vật liệu chơi cho trẻ. 

Lƣu ý vấn đề cho trẻ chơi xây dựng với vác vật liệu từ 
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Nhóm 4: Tìm hiểu trò chơi 

học tập 

GV đƣa ra các câu hỏi gợi 

ý 

- Nêu một số nét đăc thù 

của trò chơi học tập? 

- Cho ví dụ về một trò chơi 

học tập, phân tích trò chơi 

ấy theo 3 thành tố: nhiệm 

vụ nhận thƣc, hành động 

chơi, luật chơi. 

- Trò chơi học tập có ý 

nghĩa nhƣ thế nào với trẻ 

em lứa tuổi mẫu giáo? 

 

 

 

 

 

 

 

 

thiên nhiên (cát, sỏi, đã, hột hạt, nƣớc,…) 

-Với trẻ mẫu giáo bé, cô xây mẫu cho trẻ xem kết hợp với 

lời giải thích, hƣớng dẫn trẻ.  

-Kết thúc trò chơi này cho trẻ tập nhận xét, đánh giá công 

trình của bạn, của mình, của nhóm chơi để rút kinh 

nghiệm. 

 

4. Trò chơi học tập 

4.1. Bản chất của trò chơi học tập 

Khi chơi trò chơi học tập, trẻ phải giải quyết nhiệm vụ 

học tập dƣới hình thức chơi nhẹ nhàng, thoải mái. 

4.2. Đặc thù của trò chơi học tập. 

- Thuộc nhóm trò chơi với nội dung và luật chơi có sắn. 

Trò chơi học tập hƣớng đến việc giáo dục và phát triển 

trí tuệ cho trẻ. 

- Phần lớn trò chơi học tập là do ngƣời lớn nghĩ ra cho 

trẻ chơi với nội dung và luật chơi đa dạng khác nhau. 

- Trong trò chơi học tập, nhiệm vụ trí tuệ đƣợc thực hiện 

dƣới hình thức chơi nhẹ nhàng, thoải mái. 

- Trò chơi học tập đa dạng và phong phú, mỗi loại trò 

chơi đều có yêu cầu riêng. 

- Cấu trúc trò chơi học tập bao giờ cũng gồm 3 thành tố: 

nhiệm vụ nhận thức, hành động chơi và luật chơi. 

+ Nhiệm vụ nhận thức: chứa đựng nội dung chơi có 

tính chất nhƣ một bài toán mà trẻ phải giải dựa trên 

các điều kiện đã cho. 

+ Hành động chơi: là thành phần chính của trò chơi 

học tập, thiếu chúng thì không còn là trò chơi nữa. 

+ Luật chơi: là một thành tố không thể thiếu đƣợc của 

trò chơi học tập, nó chính là quy tắc chơi. 
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Nhóm 5: Tìm hiểu trò chơi 

- Trò chơi học tập bao giờ cũng có một kết quả nhất 

định, đó là lúc kết thúc trò chơi, trẻ hoàn thành một 

nhiệm vụ nhận thức nào đó. 

- Trò chơi học tập có điểm giống với trò chơi đóng vai 

4.3. Phân loại trò chơi học tập. 

4.4. Ý nghĩa của trò chơi học tập 

- Trò chơi học tập có ý nghĩa quan trọng đối với việc 

giáo dục và phát triển trí tuệ của trẻ em mẫu giáo. 

- Trò chơi học tập vừa là phƣơng pháp, biện pháp dạy 

học vừa là hình thức dạy học cho trẻ mẫu giáo. 

- Trò chơi học tập không những là phƣơng tiện củng cố, 

làm giàu những tri thức, kĩ năng đã biết của trẻ mà còn 

là phƣơng tiện giải quyết nhiệm vụ dạy học có hiệu 

quả. 

- Nếu trò chơi học tập đƣợc sử dụng thành hệ thống sẽ 

góp phần đắc lực vào việc phát triển các quá trình tri 

giác, cảm giác và biểu tƣợng của trẻ mẫu giáo. 

4.5. Hướng dẫn trẻ chơi. 

- GV cần phân biệt rõ ràng sự khác nhau giữa trò chơi 

học tập và sự luyện tập. 

- GV phải có kế hoạch cụ thể, dự tính trò chơi sử dụng 

trong hoạt động học có chủ đích, trò chơi dùng trong 

chơi tự do, chơi dùng cho cá nhân trẻ, chơi tập 

thể,…Lựa chọn trò chơi phù hợp với nhiệm vụ giáo 

dục 

- Khơi gợi hứng thú của trẻ đến với trò chơi bằng câu 

đố, bài hát, bài thơ,… 

- Phổ biến rõ ràng, ngắn gọn và dễ hiểu về nội dung 

chơi, cách chơi, luật chơi sau đó đề nghị trẻ nhắc lại 

luật chơi và làm thử động tác chơi. 

5. Trò chơi vận động 
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vận động 

GV đƣa ra các câu hỏi gợi 

ý 

- Em hãy phân biệt trò chơi 

vận động với các loại trò 

chơi khác? 

- Trò chơi vận động có ý 

nghĩa nhƣ thế nào với trẻ 

mầm non? 

- TCVĐ đƣợc phân loại 

nhƣ thế nào? 

- Khi hƣớng dẫn TCVĐ 

GV cần lƣu ý điều gì? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1. Bản chất của trò chơi vận động 

Trẻ giải quyết nhiệm vụ vận động nhƣ một nhiệm vụ thực 

hành dƣới hình thức chơi vui vẻ, nhẹ nhàng. 

5.2. Đặc thù của trò chơi vận động 

- Thuộc nhóm trò chơi có luật, có nguồn gốc từ dân gian 

- Trò chơi do ngƣời lớn nghĩ ra với nhiệm vụ, hành 

động chơi và luật chơi có sẵn. 

- Đa số các trò chơi vận động dành cho lứa tuổi mầm 

non là những trò chơi mang tính chủ đề, phù hợp với 

đặc điểm tâm sinh lí và khả năng tƣ duy của trẻ. VD: 

trò chơi Gieo hạt, Chó xói sấu tính, chạy tiếp cờ,… 

- Mỗi trò chơi vận động cũng gồm có ba thành tố liên 

quan chặt chẽ với nhau. 

+ Nội dung chơi (nhiệm vụ vận động): đây là thành 

phần cơ bản của trò chơi gồm các vận động mà tính 

chất và đặc thù của nó cho từng độ tuổi đã đƣợc xác 

định trong chƣơng trình 

+ Hành động chơi: là những động tác vận động khi 

chơi 

+ Luật chơi: là quy định mà trẻ phải tuân theo khi 

chơi. 

- Trò chơi vận động mang đậm yếu tố thể thao; tính thi 

đua rất rõ ràng trong trò chơi này của trẻ. 

- Trò chơi này mang tính tự do, tự nguyện và mang lại 

niềm vui cho trẻ. 

5.3. Ý nghĩa của trò chơi vận động 

- Trò chơi vận động là phƣơng tiện giáo dục thể chất 

cho trẻ, có tác dụng rèn luyện và hoàn thiện các vận 

động cơ bản nhƣ chạy, nhảy, bò, trƣờn, ném, 

bắt,…cũng nhƣ các tố chất vận động nhƣ nhanh, 

mạnh, khéo, bền.Trò chơi vận động mang lại cho trẻ 

niềm vui sƣớng, những xúc cảm lành mạnh, có tác 
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dụng nâng cao hoạt động của cơ thể sống. 

- Trò chơi vận động là phƣơng tiện tốt nhất để chống lại 

sự mệt mỏi, tăng cƣờng khả năng học tập. 

- Trò chơi vận động giúp trẻ hình thành một số phẩm 

chất đạo đức và ý chí bền bỉ, dẻo dai, kiên trì,… 

5.4. Phân loại trò chơi vận động 

Phân loại theo ngồn gốc của trò chơi 

+ Trò chơi dân gian 

+ Trò chơi có tác giả 

Theo cấu trúc của trò chơi 

+ Trò chơi vận động có chủ đề 

+ Trò chơi vận động không có chủ đề hay trò chơi 

với những dụng cụ thể thao. 

Theo tính chất tổ chức trò chơi 

+ Không chia theo nhóm chơi 

+ Chia theo nhóm chơi 

5.5. Hướng dẫn trẻ chơi. Khi tiến hành trò chơi 

vận động cô giáo cần lưu ý. 

- Chọn trò chơi phải chú ý đến tính chất của vận động, 

tính hợp lý và dễ hiểu của luật chơi và nội dung tƣ 

tƣởng của trò chơi. 

- Những vận động định cho trẻ luyện tập trong trò chơi 

vận động phải cho trẻ học trƣớc trong các giờ thể dục 

- Khi bắt đầu một trò chơi mới, không nên luôn luôn sửa 

lỗi cho trẻ vì nhƣ vậy trẻ sẽ giảm hứng thú chơi của 

trẻ. 

- Chú ý chuẩn bị cơ sở vật chất để trẻ chơi 

- Chú ý tạo các yếu tố chơi mang tính thi đua để trẻ có 



Trường ĐH Tân Trào                                                                                        Khoa Mầm non 

53 

 

 

 

 

GV: Trình bày một số yêu 

cầu khi tổ chức hoạt động 

vui chơi cho trẻ mẫu giáo ở 

trƣờng mầm non theo 

hƣớng đổi mới? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GV: Nêu một số phƣơng 

pháp có thể sử dụng để tổ 

chức hƣớng dẫn trẻ chơi? 

Cho vd? 

gắng hơn nữa và tạo ra niềm vui sƣớng cho trẻ. 

V. Tổ chức hoạt động vui chơi cho trẻ mẫu giáo 

theo hƣớng đổi mới ở trƣờng mầm non. 

1. Yêu cầu tổ chức chơi cho trẻ theo hƣớng đổi 

mới. 

- Coi hoạt động chơi là hoạt động trọng tâm của chƣơng 

trình giáo dục trẻ mẫu giáo ở trƣờng mầm non. 

- Đảm bảo tính tự do, tự nguyện, tính chủ động và sáng 

tạo của trẻ trong khi chơi. 

- Đảm bảo môi trƣờng chơi đa dạng, hấp dẫn, an toàn, 

phát triển, tạo cơ hội cho trẻ tích cực khám phá môi 

trƣờng xung quanh. 

- Phát huy tính tích cực của trẻ trong hoạt động vui chơi. 

- Quan tâm đến đặc điểm cá nhân của trẻ. 

- Vận dụng kết hợp, linh hoạt mềm dẻo các nhóm 

phƣơng pháp biện pháp tổ chức cho trẻ vui chơi 

- Đảm bảo tính giáo dục, tính hệ thống, tính phát triển 

của trẻ trong hoạt động vui chơi. 

- Giáo viên giữ vai trò là ngƣời tổ chức, hƣớng dẫn, tạo 

điều kiện, cơ hội cho trẻ chơi. 

2. Nội dung chơi của trẻ 

Hƣớng theo các chủ đề gần gũi với cuộc sống của trẻ nhƣ 

chủ đề Bản thân, Gia đình,… 

3. Hình thức chơi 

Trẻ có thể chơi theo nhóm ở các góc hoặc khu vực chơi, 

co thẻ chơi cá nhân hoặc chơi theo tập thể lớp. 

4. Phƣơng pháp tổ chức hƣớng dẫn trẻ chơi. 

Có thể sử dụng phƣơng pháp hƣớng dẫn chơi trực tiếp 

(giáo viên cùng chơi với trẻ) hoặc gián tiếp (dùng lời gợi 
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GV: Hƣớng dẫn tiến trình 

tổ chức hoạt động vui chơi 

cho trẻ MN. 

SV lắng nghe 

 

 

 

ý, đề nghị, đặt câu hỏi, nêu vấn đề,…) 

5. Tiến tình tổ chức hƣớng dẫn trẻ chơi. 

5.1. Chuẩn bị cho trẻ chơi. 

a. Lập kế hoạch tổ chức cho trẻ chơi 

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG VUI CHƠI 

CHO TRẺ MẪU GIÁO 

Độ tuổi 

Chủ đề: 

I. Mục tiêu giáo dục 

1. Kiến thức 

2. Kĩ năng 

3. Thái độ 

II. Dự kiến các góc chơi 

1. Góc chơi cũ:  

2. Góc chơi mới 

III. Chuẩn bị 

1. Không gian chơi 

2. Đồ dùng đồ chơi cho các góc. 

IV. Dự kiến phƣơng pháp, biện pháp sử dụng  

V. Tiến hành hoạt động chơi. 

Hoạt động của cô Hoạt động của trẻ 

………………………

……. 

………………………

……. 

b. Tạo môi trường chơi cho trẻ. 

-Tạo không gian cho trẻ chơi 

-Cung cấp đồ dùng, đồ chơi, vật liệu chơi phù hợp theo 

chủ đề.  

-Chuẩn bị tâm thế vào chơi cho trẻ. 
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5.2. Tiến hành thực hiện kế hoạch chơi đã vạch 

ra 

5.3. Đánh giá kết quả chơi của trẻ. 

E. Câu hỏi, hƣớng dẫn học tập 

1. Chơi là gì? Nêu ý nghĩa của hoạt động chơi đối với trẻ mẫu giáo. 

2. So sánh sự khác biệt của hoạt động chơi với các hoạt động khác. 

3. Trình bày các quan điểm về nguồn gốc và bản chất của trò chơi. Trình bày ý 

kiến cá nhân về vấn đề này. 

4. So sánh trò chơi đóng vai có chủ đề với các loại trò chơi khác của trẻ mẫu giáo. 

5. Làm rõ một số yêu cầu khi tổ chức hoạt động vui chơi cho trẻ mẫu giáo theo 

hƣớng đổi mới ở trƣờng mầm non. 

6. Lập kế hoạch tổ chức hoạt động vui chơi cho trẻ mẫu giáo (bé, nhỡ, lớn) 
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THỰC HÀNH CHƢƠNG 4 

HƢỚNG DẪN LẬP KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG VUI CHƠI 

CHO TRẺ MẪU GIÁO Ở TRƢỜNG MẦM NON 

(TS: 02) 

A. Mục tiêu 

1. Kiến thức: Sinh viên nắm đƣợc các yêu cầu tổ chức chơi cho trẻ theo hƣớng đồi mới, 

nội dung chơi của trẻ, hình thức chơi của trẻ, phƣơng pháp tổ chức hƣớng dẫn trẻ 

chơi, tiến trình tổ chức hƣớng dẫn chơi 

2. Kĩ năng: lập kế hoạch và thực hiện kế hoạch tổ chức hoạt động vui chơi cho trẻ 3 – 6 

tuổi ở trƣờng mầm non 

3. Thái độ: sinh viên nghiêm túc, tích cực trong giờ học; sinh viên yêu thích môn học, 

ngành học. 

B. Chuẩn bị. 

1. Giáo viên 

- Tài liệu chính: Nguyễn Thị Hòa (2010), Giáo trình Giáo dục học mầm non, NXB 

ĐHSP. 

- Tài liệu tham khảo: 

+ Phạm Thị Châu, Nguyễn Thị Oanh, Trần Thị Sinh (2006), Giáo dục học mầm non. 

NXB ĐHQGHN. 

+ Nguyễn Thị Hòa, Giáo dục tích hợp ở bậc học mầm non, NXB ĐHSP, 2014 

+ Bộ GD và đào tạo, Chương trình GDMN. Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam, 2011. 

+ Đào Thanh Âm (chủ biên), Trịnh Dân, Nguyễn Thị Hòa (2008), Giáo dục học mầm 

non tập I, II, III. NXB ĐHSP. 

+ Lê Thu Hƣơng (Chủ biên) (2010), Hướng dẫn tổ chức thực hiện các hoạt động giáo 

dục trong trường mầm non theo chủ đề cho trẻ 3-4 tuổi, 4-5 tuổi, 5-6 tuổi. Nhà xuất bản 

giáo dục Việt Nam. 

+ Kế hoạch, giáo án tổ chức hoạt động vui chơi cho trẻ mẫu giáo của một số trƣờng 

mầm non trên địa bàn thành phố Tuyên Quang. 

2. Sinh viên 

Nguyễn Thị Hòa, Giáo dục học mầm non, NXB ĐHSP, 2010 



Trường ĐH Tân Trào                                                                                        Khoa Mầm non 

57 

 

Kế hoạch, giáo án tổ chức hoạt động vui chơi cho trẻ mẫu giáo của một số trƣờng mầm 

non trên địa bàn thành phố Tuyên Quang. 

C. Phƣơng pháp, phƣơng tiện dạy học 

- Phƣơng pháp: thuyết trình, đàm thoại, vấn đáp, tổ chức hoạt động theo nhóm 

- Phƣơng tiện: 

D. Nội dung thực hành 

1. Nhắc lại kiến thức 

Yêu cầu sinh viên nhắc lại các kiến thức về:  

- Yêu cầu tổ chức chơi cho trẻ theo hƣớng đổi mới 

- Nội dung chơi của trẻ 

- Hình thức chơi 

- Phƣơng pháp tổ chức hƣớng dẫn trẻ chơi 

- Tiến trình tổ chức hƣớng dẫn chơi 

2. Hƣớng dẫn lập kế hoạch tổ chức hoạt động vui chơi cho trẻ mẫu giáo 

Lập kế hoạch tổ chức hoạt động vui chơi theo cấu trúc: 

Tên kế hoạch 

Chủ đề 

Độ tuổi: 

Số lƣợng trẻ: 

Thời gian: 

I. Mục đích yêu cầu 

1. Kiến thức 

2. Kĩ năng 

3. Thái độ 

II. Dự kiến góc chơi 

1. Góc chơi cũ 
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2. Góc chơi mới 

III. Chuẩn bị 

1. Địa điểm 

2. Đồ dùng đồ chơi ở các góc 

IV. Tiến hành 

Hoạt động 1: Ổn định tổ chức, gây hứng thú 

- Có thể sử dụng bài hát, bài thơ, câu đố, trò chơi hoặc tình huống có vấn đề để gây 

hứng thú cho trẻ đến với giờ hoạt động. 

- Trò chuyện về chủ đề đang tìm hiểu 

- Giới thiệu các góc chơi 

- Cho trẻ chọn góc chơi mà trẻ thích, hỏi trẻ về ý tƣởng chơi 

- Nhắc nhở trẻ nề nếp, nội quy chơi ở các góc. 

Hoạt động 2: Triển khai chơi 

- Cô mời trẻ về các góc chơi mà trẻ đã chọn 

- Một cô bao quát góc chơi cũ, 2 cô chia về hai góc chơi mới đề hƣớng dẫn trẻ chơi 

- Trong quá trình trẻ chơi, cô bao quát xử lý kịp thời tình huống phát sinh. 

- Hoạt động 3: Nhận xét, kết thúc buổi chơi 

- Cô đến từng góc chơi nhận xét nhẹ nhàng, chủ yếu là động viên khen ngợi trẻ 

- Giữa lại góc mới, sản phẩm của góc mới sau đó tập trung các trẻ lại và nhận xét, 

biểu dƣơng, khen ngợi. 

3. Sinh viên thực hành lập kế hoạch tổ chức hoạt động vui chơi cho trẻ 

mẫu giáo 

Chia lớp thành 6 nhóm, các nhóm tiến hành thảo luận và lập kế hoạch tổ chức hoạt động 

vui chơi cho trẻ mẫu giáo theo các chủ đề: 

Nhóm 1: Chủ đề Động vật 

Nhóm 2: Chủ đề Thực vật 

Nhóm 3: Chủ đề Nghề Nghiệp 
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Nhóm 4: Chủ đề Giao thông 

Nhóm 5: Chủ đề Quê hƣơng đất nƣớc 

Nhóm 6: Chủ đề Trƣờng mầm non 

Kết thúc các nhóm nộp lại bản kế hoạch vừa xây dựng cho giáo viên 
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Chƣơng 5: 

TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP CHO TRẺ MẪU GIÁO Ở TRƢỜNG MẦM 

NON 

(TS: 04; LT: 03; TH: 01) 

A. Mục tiêu 

1. Kiến thức: cung cấp cho sinh viên các kiến thức về: đặc điềm học của trẻ ở lứa 

tuổi mẫu giáo; đặc điểm hoạt động dạy – học cho trẻ mẫu giáo ở trƣờng mầm non; 

dạy học tích hợp theo chủ đề cho trẻ mẫu giáo ở trƣờng mầm non và ý nghĩa của 

nó; cách tổ chức hoạt động học tập tích hợp theo chủ đề cho trẻ mẫu giáo ở trƣờng 

mầm non. 

2. Kĩ năng: hình thành và rèn luyện cho sinh viên các kĩ năng: sử dụng các phƣơng 

pháp, biện pháp tổ chức hoạt động học tập tích hợp theo chủ đề cho trẻ mẫu giáo; 

kĩ năng xây dựng mạng nội dung và mạng hoạt động; kĩ năng lập kế hoạch tổ chức 

hoạt động học tập cho trẻ mẫu giáo. 

3. Thái độ: sinh viên có thái độ nghiêm túc, tích cực trong giờ học. Sinh viên yêu 

thích môn học, ngành học. 

B. Chuẩn bị  

1. Giáo viên 

- Tài liệu chính: Nguyễn Thị Hòa (2010), Giáo trình Giáo dục học mầm non, NXB 

ĐHSP. 

- Tài liệu tham khảo: 

+ Phạm Thị Châu, Nguyễn Thị Oanh, Trần Thị Sinh (2006), Giáo dục học mầm non. 

NXB ĐHQGHN. 

+ Nguyễn Thị Hòa, Giáo dục tích hợp ở bậc học mầm non, NXB ĐHSP, 2014 

+ Bộ GD và đào tạo, Chương trình GDMN. Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam, 2011. 

+ Đào Thanh Âm (chủ biên), Trịnh Dân, Nguyễn Thị Hòa (2008), Giáo dục học mầm 

non tập I, II, III. NXB ĐHSP. 

+ Lê Thu Hƣơng (Chủ biên) (2010), Hướng dẫn tổ chức thực hiện các hoạt động giáo 

dục trong trường mầm non theo chủ đề cho trẻ 3-4 tuổi, 4-5 tuổi, 5-6 tuổi. Nhà xuất bản 

giáo dục Việt Nam. 

2. Sinh viên 
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- Nguyễn Thị Hòa, Giáo dục học mầm non, NXB ĐHSP, 2010 

C. Phƣơng pháp, phƣơng tiện dạy học 

- Phƣơng pháp thuyết trình 

- Phƣơng pháp đàm thoại, vấn đáp, đặt câu hỏi 

- Phƣơng pháp hoạt động theo nhóm 

- Giáo án, đề cƣơng chi tiết học phần 

- Dụng cụ, học liệu của ngƣời học 

D. Tiến trình bài giảng 

Hoạt động của GV và SV Nội dung bài giảng 

Ổn định lớp, kiểm tra 

bài cũ 

Giới thiệu bài mới 

 

 

GV nêu vấn đề: trẻ lứa 

tuổi mẫu giáo học bằng 

cách nào? Cho một vài dẫn 

chứng cụ thể? 

SV suy nghĩ trả lời 

 

 

 

GV nêu vấn đề: Học của 

trẻ mẫu giáo và học của 

học sinh phổ thông khác 

nhau ở điểm nào? 

 

 

Chƣơng 5: Tổ chức hoạt động học tập cho trẻ mẫu 

giáo ở trƣờng mầm non. 

I. Đặc điểm học của trẻ ở lứa tuổi mẫu giáo. 

- Sự phát triển của trẻ gồm nhiều lĩnh vực có liên 

quan chặt chẽ với nhau và việc học xảy ra đồng thời 

trong các lĩnh vực đó. 

- Sự phát triển và việc học xảy ra liên tục, đó là kết 

quả của sự tƣơng tác, giáo tiếp qua lại giữa trẻ với 

thế giới xung quanh. 

- Về nhận thức, trẻ mẫu giáo nhận thức qua cảm nhận 

trực tiếp từ những cảm giác, tri giác cụ thể với 

những đồ vật, sự vật, hiện tƣợng. 

- Tƣ duy tồn tại hai kiểu: tƣ duy trực quan hành động 

và tƣ duy trực quan hình tƣợng. Tƣ duy còn gắn liền 

với cảm xúc và ý muốn chủ quan. 

- Hoạt động học tập nói chung mang tính bắt buộc 

nhƣng hoạt động học tập của trẻ mẫu giáo không 

mang tính bắt buộc. Trẻ học trong khi chơi và lĩnh 

hội các tri thức tiền khoa học. Giữa hoạt động vui 

chơi và học tập chƣa có ranh giới rõ ràng. 

- Việc học đƣợc hiểu theo cả nghĩa rộng và nghĩa 

hẹp: 
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GV: Em hiểu thế nào là 

dạy học cho trẻ mẫu giáo? 

Theo em có cần dạy học 

cho trẻ mẫu giáo không? 

Tại sao? 

 

 

 

GV: Hoạt động dạy - học 

cho trẻ mẫu giáo ở trƣờng 

mầm non có đặc điểm gì? 

 

 

 

 

 

+ Theo nghĩa rộng: học của trẻ mẫu giáo khác học của 

học sinh PT, trẻ có thể học một cách ngẫu nhiên thông 

qua các hoạt động nhƣ vui chơi, lao động, giao 

tiếp,…Trẻ học mọi lúc mọi nơi. Trẻ tiếp thu kiến thức 

qua chơi, qua giao tiếp, qua trải nghiệm và khám phá 

thế giới xung quanh. 

+ Theo nghĩa hẹp: học của trẻ mẫu giáo là học có chủ 

đích, học dƣới sự hƣớng dẫn, gợi mở và điều khiển của 

giáo viên, trẻ là chủ thể tích cực tham gia vào hoạt 

động học tập. Việc học dựa vào sự hiểu biết và kinh 

nghiệm đã có của trẻ chứ không phải bắt đầu từ con số 

không. 

II. Đặc điểm hoạt động dạy – học cho trẻ mẫu 

giáo ở trƣờng mầm non. 

1. Khái niệm về dạy học cho trẻ mẫu giáo 

Dạy học cho trẻ mẫu giáo là hoạt động hợp tác dạy và 

học cùng nhau giữa giáo viên và trẻ, trong đó giáo viên 

là ngƣời tổ chức, hƣớng dẫn, tạo điều kiện và cơ hội 

cho trẻ khám phá thế giới xung quanh, còn trẻ tích cực 

chiếm lĩnh tri thức, kỹ năng cần thiết cho việc học tập 

sƣ này của trẻ ở lớp một. 

2. Đặc điểm hoạt động dạy – học cho trẻ mẫu giáo 

ở trường mầm non. 

- Mục tiêu dạy học cho trẻ mẫu giáo ở trƣờng mầm 

non nhằm giúp trẻ lĩnh hội đƣợc những tri thức sơ 

đẳng cần thiết, phát triển quá trình nhận thức và 

ngôn ngữ, phát triển một số kĩ năng hoạt động học 

tập cần thiết. 

- Nội dung dạy học cho trẻ mẫu giáo không phân chia 

theo các bộ môn riêng lẻ mà theo các chủ đề gần gũi 

với cuộc sống thực của trẻ. 

- Phương pháp dạy học thƣờng đƣợc sử dụng là 

phƣơng pháp trực quan, thực hành, sử dụng trò chơi, 

làm thí nghiệm đơn giản, phƣơng pháp dùng lời, tạo 
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GV: Em hiểu thế nào là 

dạy học tích hợp theo chủ 

đề cho trẻ mẫu giáo ở 

trƣờng mầm non? 

 

 

 

 

 

GV: Dạy học tích hợp theo 

chủ đề có ý nghĩa nhƣ thế 

nào đối với trẻ lứa tuổi 

mẫu giáo? 

 

 

 

 

 

 

tình huống,… 

- Hoạt động dạy học ở trƣờng mầm non đặc biệt là ở 

các lớp bé và nhỡ mang tính luyện tập hơn là truyền 

đạt tri thức có hệ thống. 

- Kết quả học đƣợc đánh giá thƣờng xuyên hàng ngày 

và theo từng giai đoạn phát triển của trẻ. 

III. Dạy học tích hợp theo chủ đề cho trẻ mẫu 

giáo ở trƣờng mầm non và ý nghĩa của nó. 

1. Khái niệm về dạy học tích hợp theo chủ đề cho 

trẻ mẫu giáo. 

Dạy học tích hợp theo chủ đề cho trẻ mẫu giáo là hoạt 

động dạy và học cùng nhau giữa giáo viên và trẻ theo 

chủ đề trên cơ sở lấy hoạt động học của trẻ làm hoạt 

động công cụ để tích hợp, đan xen các hoạt động khác 

của trẻ một cách có kế hoạch, có hƣớng nhằm hình 

thành cho trẻ những năng lực chung, giúp trẻ có khả 

năng giair quyết các tình huống có ý nghĩa với cuộc 

sống thực của trẻ trong hiện tại cũng nhƣ tƣơng lai. 

2. Ý nghĩa của dạy học tích hợp theo chủ đề cho 

trẻ mẫu giáo. 

- Dạy học tích hợp theo chủ đề cho phép giáo viên 

linh hoạt tổ chức các hoạt động xoay quanh nội 

dung của chủ đề (hát, kể chuyện, đọc thơ, vận động, 

quan sát, cắt xé dán,…) qua đó phát triển đồng thời 

các mặt ngôn ngữ, nhận thức, thể chất, tình cảm ở 

trẻ. 

- Dạy học tích hợp theo chủ đề cho phép giáo viên có 

thể điều chỉnh kế hoạch giảng dạy một cách linh 

hoạt nhằm đáp ứng đƣợc nhu cầu và hứng thú của 

trẻ. 

-    Thiết kế nội dung dạy theo các chủ đề trong tâm 

xuất phát từ trẻ với các mối quan hệ qua lại mở rộng 

dần giữa trẻ với con ngƣời và với thế giới xung quanh 
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GV: Nêu một số đặc điểm 

của dạy học tích hợp theo 

chủ đề cho trẻ mẫu? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nhằm gắn trẻ với thế giới hiện thực. 

-    Mỗi chủ đề đều đƣợc xác điịnh mục tiêu về kiến 

thức, kĩ năng, thái độ cần cung cấp và hình thành ở 

trẻ, đều nhằm phát triển tổng thể các mặt. 

-    Học theo chủ đề phù hợp với trẻ mẫu giáo và thích 

hợp với kiểu học theo nhóm và hoạt động các nhân 

trong nhóm. 

-    Dạy học theo chủ đề mang lại cho trẻ nhiều thông 

tin hơn là kiểu dạy theo tiết học. Tuy nhiên, dạy học 

theo chủ đề chỉ hiệu quả khi chủ đề gắn liền với 

cuộc sống thực xung quanh trẻ và giáo viên biết 

cách tổ chức hoạt động. 

3. Đặc điểm dạy học tích hợp theo chủ đề cho trẻ 

mẫu giáo. 

- Chƣơng trình dạy học tích hợp theo chủ đề không 

xuất phát từ sự phân chia kiến thức khoa học thành 

các môn học nhƣ phổ thông mà xuất phát từ sự hình 

thành những thuộc tính tâm lí và những năng lực 

chung cho trẻ. 

- Nguyên tắc chủ đạo trong dạy học tích hợp theo chủ 

đề là lấy trẻ làm trung tâm của quá trình dạy học 

còn giáo viên là ngƣời tổ chức hƣớng dẫn, tạo điều 

kiện, cơ hội cho trẻ khám phá thế giới xung quanh. 

- Trong dạy học theo chủ đề cho trẻ mẫu giáo, cô và 

trẻ, trẻ và trẻ sẽ cùng nhau thảo luận làm xuất hiện 

vấn đề để trẻ có thể chia sẻ, động não và suy nghĩ, 

cùng tìm cách để giải quyết vấn đề, tình huống. 

- Các chủ đề học rất cụ thể, gần gũi với kinh nghiệm 

cá nhân của trẻ, quan trọng hơn là nó tạo cho trẻ 

cảm xúc, bắt trẻ phải động não, suy nghĩ, tìm kiếm. 

- Dạy học tích hợp theo chủ đề cho phép giáo viên 

linh hoạt tổ chức các hoạt động của trẻ một cách tự 

nhiên dƣới nhiều hình thức khác nhau. 
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GV nêu vấn đề: một số 

định hƣớng khi tổ chức 

thực hiện hoạt động học 

tập tích hợp theo chủ đề 

cho trẻ mẫu giáo. 

SV thảo luận và trả lời câu 

hỏi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Dạy học tích hợp theo chủ đề cho phép giáo viên tận 

dụng các điều kiện, hoàn cảnh sắn có ở địa phƣơng, 

ở lớp học. 

- Dạy học tích hợp theo chủ đề quan tâm nhiều đến 

quá trình học của trẻ và thƣờng xuyên đánh giá kết 

quả học tập của trẻ dựa trên các mục tiêu đã đề ra 

trong chủ đề. 

IV. Tổ chức thực hiện hoạt động học tập tích 

hợp theo chủ đề cho trẻ mẫu giáo ở trƣờng 

mầm non. 

1. Một số yêu cầu định hướng khi tổ chức thực 

hiện hoạt động học tập tích hợp theo chủ đề 

cho trẻ mẫu giáo. 

- Lấy trẻ làm trung tâm của quá trình dạy học, cho 

phép trẻ đƣợc học theo nhu cầu, hứng thú, nguyện 

vọng, không áp đặt trẻ. 

- Giáo viên là thang đỡ, là điểm tựa, là ngƣời tổ chức, 

hƣớng dẫn, tạo cơ hội, tình huống, trợ giúp trẻ trong 

quá trình học tập. 

- Phát huy tính tích cực nhận thức của trẻ trong học 

tập 

- Dạy học phải đảm bảo tính phát triển, nghĩa là phải 

hƣớng trẻ đến vùng phát triển gần nhất. 

- Xây dựng môi trƣờng học tập đa dạng dƣới sự tổ 

chức hƣớng dẫn hỗ trợ của giáo viên. 

- Cho trẻ đƣợc tham gia học tập bằng tất cả các giác 

quan, đƣợc thực hành, đƣợc luyện tập, đƣợc trải 

nghiệm trong những tình huống, hoàn cảnh khác 

nhau. 

- Đảm bảo tính linh hoạt, mềm dẻo trong việc lựa 

chọn các phƣơng pháp, biện pháp và hình thức tổ 

chức dạy học cho trẻ. 
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GV: Khi lựa chọn nội 

dung học tập tích hợp theo 

chủ đề cần chú ý điều gì? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GV: Có thể sử dụng những 

phƣơng pháp nào để tổ 

chức hoạt động học tập 

tích hợp theo chủ đề cho 

trẻ? Cho ví dụ? 

 

 

 

 

- Cá biệt hóa trong dạy học cho trẻ mẫu giáo. 

2. Lựa chọn nội dung học tập tích hợp theo chủ 

đề của trẻ mẫu giáo. 

- Nội dung học của trẻ đƣợc tích hợp theo các chủ đề. 

Chủ đề là những mảng sự kiện, hiện tƣợng trong đời 

sống tự nhiên và xã hội. Đây là lƣợng kiến thức mà 

trẻ có thể tìm hiểu và học theo nhiều cách khác nhau 

dƣới sự tổ chức và hƣớng dẫn của giáo viên. 

- Một chủ đề lớn có thể bao gồm nhiều chủ đề nhỏ. 

Kiến thức trong một chủ đề thƣờng mang tính tích 

hợp. Hay nói cách khác, để có đƣợc sự hiểu biết đầy 

đủ về một chủ đề nào đó, ngƣời dạy và ngƣời học 

phải vận dụng tri thức từ nhiều ngành khoa học khác 

nhau. 

- Lựa chọn nội dung học tập tích hợp theo chủ đề cần 

đảm bảo các yếu tố nhƣ: chủ đề cần tính đến nhu 

cầu, hứng thú của trẻ và những kiến thức bắt nguồn 

từ thực tế đời sống, chủ đề cần đƣợc thể hiện trong 

các hoạt động cả ngày ở trƣờng,… 

- Có thể lựa chọn nhiều chủ đề để dạy trẻ. Nếu đƣợc 

lựa chọn hợp lý thì sẽ giúp trẻ hiểu đƣợc mối quan 

hệ giữa những gì chúng học đƣợc với cuộc sống 

thực. 

3. Phương pháp, biện pháp tổ chức hoạt động học 

tập tích hợp theo chủ đề cho trẻ mẫu giáo. 

a. Phƣơng pháp trực quan 

- Phƣơng pháp trực quan là phƣơng pháp cho trẻ 

đƣợc khám phá thế giới xung quanh thông qua các 

giác quan 

- Phƣơng pháp này đƣợc sử dụng rất nhiều trong dạy 

học theo chủ đề vì nó phù hợp với tƣ duy trực quan 

của trẻ. 

- Phƣơng pháp trực quan bao gồm:  
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+ Phƣơng pháp quan sát kết hợp với nghe, cầm, 

nắm, sờ, gửi, nếm,… 

+ Phƣơng pháp trình bày trực quan (làm mẫu, minh 

họa) 

b. Sử dụng trò chơi nhằm tích cực hóa hoạt động 

học tập của trẻ. 

- Chơi chiếm vị trí trung tâm trong chƣơng trình giáo 

dục mầm non. Trẻ mẫu giáo học tốt nhất là thông 

qua chơi, vì vậy giáo viên cần tăng cƣờng sử dụng 

các trò chơi hoặc yếu tố chơi, tạo hoàn cảnh chơi, 

tình huống chơi hấp dẫn  để kích thích trẻ hứng thú, 

hoạt động tích cực giải quyết các nhiệm vụ. 

c. Phƣơng pháp thực hành trải nghiệm. 

- Trẻ mẫu giáo thực sự nắm bắt đƣợc các đặc điểm, 

tính chất bên trong của các sự vật hiện tƣợng khi và 

chỉ khi chúng đƣợc thực hành hoạt động, đƣợc trải 

nghiệm trong thực tiễn. 

- Giáo viên tăng cƣờng cho trẻ đƣợc thực hành, đƣợc 

trải nghiệm và sử dụng các giác quan trong quá 

trình khám phá các chủ đề gần gũi với trẻ. 

d. Khuyến khích và động viên trẻ 

- Trẻ rất thích đƣợc ngƣời lớn khen, những lời khen 

ngời động viên kịp thời và đúng lúc của ngƣời lớn 

sẽ giúp trẻ cố gắng, nỗ lực, tích cực hơn, chủ động 

hơn trong quá trình học tập. 

e. Sử dụng phƣơng pháp đan cài, tích hợp các hoạt 

động thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau theo chủ 

đề. 

- Giáo viên đan cài, lồng ghép các hoạt động của trẻ 

trong nhiều lĩnh vực khác nhau (hoạt động chơi, 

học, giao tiếp, lao động,…) trên cơ sở lấy một hoạt 

động nào đó của trẻ làm hoạt động công cụ để tích 

hợp các hoạt động khác. 
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GV: Học tập tích hợp theo 

chủ đề có thể đƣợc tổ chức 

dƣới những hình thức nào? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GV: Khi lựa chọn và xây 

dựng các chủ đề cần lƣu ý 

điều gì? 

 

 

 

 

f. Sử dụng các câu hỏi ngắn gọn kết hợp với việc 

tạo các tình huống và cách thức phát hiện để 

kích thích trí tƣởng tƣợng sáng tạo, khả năng 

giải quyết vấn đề, khai thác tối đa những ý tƣởng 

của trẻ. 

4. Các hình thức học tập tích hợp theo chủ đề của 

trẻ mẫu giáo. 

- Có hai hình thức học của trẻ là học có sự hƣớng dẫn 

của giáo viên và học thông qua các hoạt động chơi 

tự chọn trong môi trƣờng giáo dục đƣợc sắp sếp 

theo nhu cầu, hứng thú của trẻ. 

- Hình thức tổ chức học tập: 

+ Học cá nhân: thƣờng đƣợc sử dụng khi giáo viên 

muốn trẻ có kiến thức, kĩ năng cụ thể nào đó 

+ Học theo nhóm nhỏ: dùng để cung cấp kiến thức 

mới, giới thiệu các hoạt động, tạo sự ảnh hƣởng lẫn 

nhau giữa trẻ và đặc biệt phù hợp để trẻ thảo luận. 

+ Học theo nhóm lớn: cho phép trẻ chia sẻ kinh 

nghiệm cùng nhau hoặc cùng nhau nghe một thông 

tin nào đó.  

5. Tiến trình dạy học tích hợp theo chủ đề cho trẻ 

mẫu giáo ở trường mầm non. 

a. Lựa chọn chủ đề. 

- Chủ đề có thể do giáo viên lựa chọn hoặc xuất phát 

từ nhu cầu, hứng thú của trẻ. 

- Khi lựa chọn và xây dựng các chủ đề cần lƣu ý: 

+ Chủ đề cần đặt tên đơn giản, gần gũi với kinh 

nghiệm của trẻ 

+ Kế thừa có chọn lọc các nội dung giáo dục trong hoạt 

động học tập và hoạt động vui chơi của chƣơng trình 

GDMN 

+ Kiến thức đƣợc cung cấp theo nguyên tắc đồng tâm 
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GV: Hãy xây dựng mạng 

nội dung và mạng hoạt 

động cho chủ đề “Một số 

loài hoa”? 

SV thảo luận theo nhóm 

và trình bày. 

 

 

 

 

 

 

 

GV: Hãy nêu vai trò của 

giáo viên trong tổ chức 

hoạt động học tập tích hợp 

theo chủ đề cho trẻ mẫu 

giáo ở trƣờng mầm non? 

phát triển, từ gần đến xa, từ đơn giản đến phức tạp. 

+ Cho phép tích hợp các tri thức khác nhau của các 

môn học trong các hoạt động của trẻ. 

+ Mỗi chủ đề chứa đựng một số nội dung cần thiết, 

phong phú đủ cho trẻ khám phá ít nhất từ 1 – 2 tuần. 

+ An toàn đối với trẻ 

b. Xây dựng mạng nội dung và mạng hoạt động. 

- Mạng nội dung là một hình thức thể hiện các ý 

tƣởng về nội dung, khái niệm của chủ đề cần cung 

cấp cho trẻ. Nội dung trong từng mạng và giữa các 

mạng có mối liên hệ qua lại với nhau xoay quanh 

chủ đề trung tâm. 

- Mạng hoạt động là dự kiến các hoạt động sẽ cho trẻ 

trải nghiệm nhằm khám phá, lĩnh hội nội dung của 

chủ đề 

c. Lên kế hoạch hoạt động theo chủ đề 

d. Chuẩn bị môi trƣờng học cho trẻ 

e. Triển khai hƣớng dẫn trẻ tìm hiểu chủ đề 

f. Đánh giá kết quả học của trẻ theo chủ đề 

6. Vai trò của giáo viên trong tổ chức hoạt động 

học tập tích hợp theo chủ đề cho trẻ mẫu giáo ở 

trường mầm non. 

- Giáo viên là ngƣời tổ chức, hƣớng dẫn giúp đỡ trẻ, 

là ngƣời tạo điều kiện, cơ hội cho trẻ tham gia vào 

hoạt động học tập 

- Giáo viên là ngƣời làm mẫu, là ngƣời cổ vũ, khuyến 

khích trẻ, dàn xếp, điều phối các mối quan hệ, quan 

sát, theo dõi trẻ và giúp đỡ khi cần thiết, kịp thời 

giải quyết mâu thuẫn giữa trẻ… 

E. Câu hỏi, hƣớng dẫn học tập 

1. Hãy nêu đặc điểm học của trẻ mẫu giáo 
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2. Làm rõ khái niệm dạy học tích hợp theo chủ đề cho trẻ mẫu giáo 

3. Nêu ý nghĩa của dạy học tích hợp theo chủ đề cho trẻ mẫu giáo. Từ đó làm rõ 

sự cần thiết phải tổ chức hoạt động học tập cho trẻ mẫu giáo theo chủ đề ở nƣớc 

ta hiện nay. 

4. Trình bày vai trò của giáo viên trong việc tổ chức hoạt động học tập cho trẻ 

mẫu giáo theo chủ đề. 

 

Chƣơng 6 

TỔ CHỨC LỄ HỘI CHO TRẺ Ở TRƢỜNG MẦM NON 

(TS: 03; LT: 02; TH: 01) 

A. Mục tiêu 

1. Kiến thức: Cung cấp cho sinh viên kiến thức về: ý nghĩa của việc tổ chức ngày 

hội, ngày lễ cho trẻ ở trƣờng mầm non; một số yêu cầu khi tổ chức lễ hội cho trẻ ở 

trƣờng mầm non; cách tổ chức lễ hội cho trẻ ở trƣờng mầm non. 

2. Kỹ năng: sinh viên có kỹ năng lựa chọn và tổ chức một số ngày lễ, ngày hội cho trẻ 

ở trƣờng mầm non. 

3. Thái độ: sinh viên nghiêm túc, tích cực tham gia thảo luận và xây dựng bài. 

B. Chuẩn bị 

1. Giáo viên 

- Tài liệu chính: Nguyễn Thị Hòa (2010), Giáo trình Giáo dục học mầm non, NXB 

ĐHSP. 

- Tài liệu tham khảo: 

+ Phạm Thị Châu, Nguyễn Thị Oanh, Trần Thị Sinh (2006), Giáo dục học mầm non. 

NXB ĐHQGHN. 

+ Nguyễn Thị Hòa, Giáo dục tích hợp ở bậc học mầm non, NXB ĐHSP, 2014 

+ Bộ GD và đào tạo, Chương trình GDMN. Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam, 2011. 

+ Đào Thanh Âm (chủ biên), Trịnh Dân, Nguyễn Thị Hòa (2008), Giáo dục học mầm 

non tập I, II, III. NXB ĐHSP. 
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 + Lê Thu Hƣơng (Chủ biên) (2010), Hướng dẫn tổ chức thực hiện các hoạt động giáo 

dục trong trường mầm non theo chủ đề cho trẻ 3-4 tuổi, 4-5 tuổi, 5-6 tuổi. Nhà xuất bản 

giáo dục Việt Nam. 

2. Sinh viên 

- Nguyễn Thị Hòa, Giáo dục học mầm non, NXB ĐHSP, 2010 

C. Phƣơng pháp, phƣơng tiện dạy học 

- Phƣơng pháp thuyết trình 

- Phƣơng pháp đàm thoại, vấn đáp, đặt câu hỏi 

- Phƣơng pháp hoạt động theo nhóm 

D. Tiến trình bài giảng 

Hoạt động của GV và SV Nội dung bài giảng 

Ổn định lớp, giới thiệu bài mới 

 

 

 

 

GV: Theo em, việc tổ chức 

ngày lễ, ngày hội có ý nghĩa 

nhƣ thế nào đối với trẻ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chƣơng 6: Tổ chức ngày hội, ngày lễ cho trẻ ở 

trƣờng mầm non 

I. Ý nghĩa của việc tổ chức ngày hội, ngày 

lễ ở trƣờng mầm non 

Việc tổ chức ngày hội ngày lễ cho trẻ ở trƣờng 

mầm non có một ý nghĩa quan trọng đối với trẻ, 

với trƣờng mầm non và ngành mầm non nói 

chung. 

- Đối với trẻ:  

+ Lễ hội chính là hình thức giúp trẻ thâm nhập 

vào cuộc sống xã hội trong những thời điểm có ý 

nghĩa xã hội nhất để giáo dục truyền thống và 

mang lại niềm vui, niềm tự hào cho trẻ. 

+ Tổ chức ngày hội, ngày lễ là một hoạt động 

đƣợc quy định trong chƣơng trình giáo dục mầm 

non nhằm góp phần thực hiện mục tiêu giáo dục 

chung. Vì vậy có thể coi, tổ chức ngày hội ngày 

lễ là phƣơng tiện để giáo dục cho trẻ mẫu giáo. 

+ Ngày hội ngày lễ góp phần giáo dục tình cảm 

xã hội cũng nhƣ giáo dục thẩm mỹ cho trẻ. 
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Đối với trƣờng mầm non và 

ngành mầm non, việc tổ chức lễ 

hôi cho trẻ có ý nghĩa gì? 

 

 

 

GV: Khi tổ chức ngày hội ngày 

lễ cho trẻ ở trƣờng mầm non, 

Gv cần lƣu ý điều gì? 

 

 

 

 

 

 

GV: Em hãy kể tên một số 

ngày hội ngày lễ thƣờng đƣợc 

tổ chức ở trƣờng mầm non. 

 

 

 

 

+ Tổ chức ngày hội ngày lễ tạo điều kiện gắn kết 

trẻ với nhau, trẻ có cơ hội đƣợc chia sẻ, đƣợc 

đoàn kết, giúp đỡ nhau trong, quan tâm đến nhau 

hơn. 

+ Bầu không khí lễ hội cùng với việc trang trí đẹp 

đẽ, âm nhạc sôi động,…tạo cho trẻ cảm giác vui 

vẻ, phấn khởi. Từ đó ngày hội ngày lễ đi vào 

cuộc sống của trẻ nhƣ một sự kiện trọng đại. 

- Đối với trƣờng mầm non và nghành mầm non: 

việc tổ chức lễ hội chính là con đƣờng thực 

hiện nhiệm vụ giáo dục trẻ. Tăng cƣờng mối 

quan hệ hợp tác giữa các giữa các giáo viên 

trong trƣờng, giũa GV với các trẻ. 

II. Một số yêu cầu khi tổ chức ngày hội, 

ngày lễ cho trẻ ở trƣờng mầm non. 

- Lễ hội phải hƣớng vào trẻ và vì trẻ. Hoạt động 

của trẻ phải phù hợp với nội dung của ngày 

hội, ngày lễ 

- Lễ hội phải gây đƣợc ấn tƣợng tốt, hấp dẫn vui 

tƣơi với trẻ, phát huy tính tích cực của chúng 

trong hoạt động lễ hội. 

- Sử dụng nhiều hình thức hoạt động mang tính 

tích hợp, huy động và tạo điều kiện cho tất cả 

trẻ đều đƣợc tham gia, chú ý đến đặc điểm cac 

nhân của từng trẻ. 

III. Các ngày lễ hội của trẻ ở trƣờng 

mầm non 

Những ngày lễ, hội thƣờng đƣợc tổ chức ở trƣờng 

mầm non: 

- Ngày khai trƣờng 

- Tết Trung thu 

- Ngày 20 – 10 
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GV: Để tổ chức một ngày lễ, 

hội cho trẻ ở trƣờng mầm non, 

theo em cần chuẩn bị những gì? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GV: Hãy kể lại một buổi lễ hội 

mà em đã từng tham gia, từ đó 

nêu lên tiến trình tổ chức một 

buổi lễ hội cho trẻ ở trƣờng 

mầm non? 

 

 

 

 

- Giáng sinh 

- Ngày 8 – 3 

- Tết Nguyên Đán…. Ngoài ra, ở mối địa 

phƣơng, vùng miền lại có những ngày lễ hội 

riêng của mình. 

IV. Tổ chức lễ, hội cho trẻ ở trƣờng mầm 

non 

1. Chuẩn bị cho lễ hội 

- Lập kế hoạnh tổ chức lễ hội cho trẻ ở trƣờng 

mầm non: 

- Tuyên truyền, vận động cha mẹ của trẻ quan 

tâm đến ngày hội, ngày lễ sắp tới, tranh thủ 

mọi sự giúp đỡ của phụ huynh trong việc 

chuẩn bị ngày hội, ngày lễ cho trẻ. 

- Quảng cáo ngày lễ, hội qua các băng rôn, loa 

đài, chuẩn bị vật liệu trang trí khung cảnh 

trƣờng,… 

- Chuẩn bị ngƣời điều khiển chƣơng trình 

- Chuẩn bị, luyện tập trƣớc một số tiết mục văn 

nghệ: của trẻ, của GV, của phụ huynh. 

- Chuẩn bị sân bãi hoặc hội trƣờng đủ rộng 

2. Tiến hành tổ chức lễ, hội 

Lễ hội ở trƣờng mầm non thƣờng đƣợc tiến hành  

theo hai phần: 

- Phần lễ: trẻ đứng theo đội hình vừa đi vừa hát 

tiến vào hội trƣờng sau đó ngồi vào chỗ của 

mình. Ngƣời điều khiển chƣơng trình sẽ trò 

chuyện ngắn gọn với trẻ để mở đầu buổi lễ. 

- Phần hội: biểu diễn các tiết mục văn nghẹ, vui 

chơi giải trí cho trẻ 
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Theo em việc đáng giá lễ hội 

nhằm mục đích gì? 

3. Đánh giá lễ hội 

Đánh giá lễ, hội dựa vào mục tiêu giáo dục đã đặt 

ra trong kế hoạch, từ đó có sự điều chỉnh cho các 

buổi lễ hôi tiếp theo có sự tổ chức tốt hơn. 

E. Câu hỏi, hƣớng dẫn học tập 

1. Làm rõ ý nghĩa của việc tổ chức lễ hội cho trẻ ở trƣờng mầm non? 

2. Phân tích một số yêu cầu tổ chức lễ hội cho trẻ ở trƣờng mầm non? 

3. Lập kế hoạch tổ chức một buổi lễ hội cho trẻ ở trƣờng mầm non nơi em đang 

sống? 

Hƣớng dẫn tự học: 

- Phân tích đƣợc ý nghĩa của việc tổ chức ngày hội, ngày lễ đối với trẻ, với giáo 

viên và với trƣờng mầm non. 

- Phân tích các yêu cầu khi tổ chức lễ hội cho trẻ ở trƣờng mầm non: 

- Lễ hội phải hƣớng vào trẻ và vì trẻ. 

- Lễ hội phải gây đƣợc ấn tƣợng tốt 

- Sử dụng nhiều hình thức họt động mang tính tích hợp 

- Lập kế hoạch tổ chức một buổi lễ, hội cho trẻ ở trƣờng mầm non theo cấu trúc: 

Tên kế hoạch: Kế hoạch tổ chức ngày lễ (hội)….. 

Trƣờng mầm non:….. 

I. Mục tiêu 

II. Chuẩn bị 

III. Tiến hành 
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Chƣơng 7 

CHUẨN BỊ CHO TRẺ VÀO LỚP MỘT 

(TS: 04) 

A. Mục tiêu 

1. Kiến thức: cung cấp cho sinh viên kiến thức về: những nội dung cần chuẩn bị cho 

trẻ vào lớp một; các hình thức chuẩn bị cho trẻ vào lớp một; những yêu cầu chuẩn bị 

cho trẻ vào lớp một. 

2. Kĩ năng: SV có kĩ năng vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn chuẩn bị cho trẻ 

vào lớp 1. Có kĩ năng tổ chức các hoạt động chuẩn bị cho trẻ vào lớp 1. 

3. Thái độ: Sinh viên có thái độ nghiêm túc, tích cực trong giờ học 

B. Chuẩn bị 

1. Giáo viên 

- Tài liệu chính: Nguyễn Thị Hòa (2010), Giáo trình Giáo dục học mầm non, NXB 

ĐHSP. 

- Tài liệu tham khảo: 

+ Phạm Thị Châu, Nguyễn Thị Oanh, Trần Thị Sinh (2006), Giáo dục học mầm 

non. NXB ĐHQGHN. 

+ Nguyễn Thị Hòa, Giáo dục tích hợp ở bậc học mầm non, NXB ĐHSP, 2014 

+ Bộ GD và đào tạo, Chương trình GDMN. Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam, 

2011. 

+ Đào Thanh Âm (chủ biên), Trịnh Dân, Nguyễn Thị Hòa (2008), Giáo dục học 

mầm non tập I, II, III. NXB ĐHSP. 

 + Lê Thu Hƣơng (Chủ biên) (2010), Hướng dẫn tổ chức thực hiện các hoạt động 

giáo dục trong trường mầm non theo chủ đề cho trẻ 3-4 tuổi, 4-5 tuổi, 5-6 tuổi. Nhà xuất 

bản giáo dục Việt Nam. 

2. Sinh viên 

- Nguyễn Thị Hòa, Giáo dục học mầm non, NXB ĐHSP, 2010 

C. Phƣơng pháp, phƣơng tiện dạy học 

- Phƣơng pháp thuyết trình 

- Phƣơng pháp đàm thoại, vấn đáp, đặt câu hỏi 

- Phƣơng pháp hoạt động theo nhóm 

D. Tiến trình bài giảng 
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Hoạt động của Gv và Sv Nội dung bài giảng 

Ổn định tổ chức lớp 

Giới thiệu bài mới 

 

 

 

GV: Em hãy nêu một số 

quan niệm trong việc chuẩn 

bị cho trẻ vào lớp 1?  

GV: Quan niệm của em về 

việc chuẩn bị cho trẻ vào lớp 

một? 

 

 

 

 

 

 

 

 

GV: Theo em, việc chuẩn bị 

cho trẻ vào lớp một có cần 

thiết không? Vì sao? 

 

 

 

 

Chƣơng 7: Chuẩn bị cho trẻ vào lớp một 

I. Ý ngĩa của việc chuẩn bị cho trẻ vào lớp một 

1. Một số quan niệm về chuẩn bị cho trẻ vào lớp 

một: trong việc chuẩn bị cho trẻ vào lớp một có 

rất nhiều quan niệm khác nhau: 

- Có ý kiến cho rằng: không cần chuẩn bị cho trẻ vào 

lớp một, trẻ đủ 6 tuổi là có thể cho trẻ đi học lớp 

một. Quan niệm này thƣờng tồn tại ở những nơi 

vùng sâu vùng xa, nơi có trình độ dân trí thấp. 

- Ý kiến khác lại cho rằng: cần phải cho trẻ học trƣớc 

chƣơng trình của lớp một, cụ thể là cho trẻ 5 tuổi 

biết đọc thông viết thạo và làm thành thạo hai phép 

cộng trừ trong pham vi 10, 20. Quan niệm này khá 

phổ biến ở những thành phố, thị xã lớn, nơi có trình 

độ dân trí tƣơng đối cao. 

- Quan điểm của các nhà khoa học giáo dục mầm non 

trên thế giới, trong khu vực và ở nƣớc ta: cần phải 

chuẩn bị một cách toàn diện cho trẻ vào lớp một cả 

về thể lực, về tâm lý và tâm thế. 

- Quan điểm giáo dục Mn của nƣớc ta cũng nhấn 

mạnh là không dạy trẻ mẫu giáo lớn học trƣớc 

chƣơng trình của lớp một, tránh phổ thông hóa 

trong giáo dục mầm non. 

2. Sự cần thiết phải chuẩn bị cho trẻ vào lớp một 

Chuẩn bị cho trẻ vào lớp một là việc làm cần 

thiết vì:  

- Chuyển lên lớp một là bƣớc ngoặt quan trọng trong 

cuộc đời trẻ, hoạt động chủ đạo của trẻ bị thay đổi.  

- Nếu đƣợc chuẩn bị chu đáo và toàn diện về sức 

khỏe, trí tuệ và tình cảm đạo đức cùng tâm thế sẵn 
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GV: Nếu chúng ta bắt trẻ học 

trƣớc chƣơng trình của lớp 

một thì sẽ dẫn đến điều gì? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sàng vào lớp một sẽ giúp trẻ tự tin, dễ dàng thích ứng 

với môi trƣờng mới và hoạt động học tập ở lớp một. 

Điều này tạo điều kiện thuận lợi cho trẻ tiếp thu, lĩnh 

hội chƣơng trình học tập ở lớp một và dễ dàng hơn 

trong giao tiếp và thiết lập mối quan hệ với bạn bè, 

thầy cô giáo và mọi ngƣời xung quanh. 

- Nếu không đƣợc chuẩn bị thì việc học tập của trẻ sẽ 

gặp nhiều khó khăn, trẻ không dễ dàng thích ứng với 

môi trƣờng hoạt động mới, chúng rụt rè, không tự tin 

trong giao tiếp và rất khó khăn trong thiết lập mối 

quan hệ với bạn bè. Những điều này tạo cho trẻ tâm lí 

lo lắng, căng thẳng và có một số trẻ sợ phải đi học lớp 

một. Điều này làm ảnh hƣởng không tốt đến kết quả 

học tập của trẻ ở lớp một và tạo ra những bất lợi cho 

trẻ ở các lớp học tiếp theo. 

- Nếu bắt trẻ học trƣớc chƣơng trình lớp một thì sẽ 

gây ra những bất lợi cho trẻ vì việc học trƣớc là không 

phù hợp với đặc điểm phát triển tâm, sinh lí của trẻ 

mẫu giáo 5 tuổi do trẻ chƣa đủ khả năng và điều kiện 

chín muồi để học chữ và làm toán nhƣ trẻ lớp một. 

Học trƣớc, trẻ sinh ra chủ quan, không chịu cố gắng 

trong học tập khi vào lớp một. 

Việc chuẩn bị cho trẻ vào lớp một là cần thiết, nó 

mang ý nghĩa giáo dục sâu sắc. Chuẩn bị cho trẻ có đủ 

điều kiện về sức khỏe, trí tuệ và tình cảm đạo đức xã 

hội, tạo cho trẻ có lòng mong mỏi, khát khao đƣợc đi 

học lớp một, giúp trẻ gặp thuận lợi, có nhiều cơ may 

và cơ hội học tập trong hiện tại cũng nhƣ tƣơng lai, 

giúp trẻ dễ thích ứng và hòa nhập với môi trƣờng mới 
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GV: Hãy trình bày những nội 

dung cần chuẩn bị cho trẻ 

vào lớp một? 

 

GV: Cần chuẩn bị những gi 

về thể lực cho trẻ? 

 

 

 

 

 

 

GV: Cần chuẩn bị những gì 

về trí tuệ cho trẻ trƣớc khi trẻ 

vào lớp một? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ở phổ thông. 

II. Nội dung chuẩn bị cho trẻ vào lớp một 

1. Chuẩn bị về thể lực 

- Chuẩn bị có sức khỏe đảm bảo, chiều cao và cân 

nặng trong kênh A. 

- Rèn luyện và phát triển ở trẻ một số kĩ năng vận 

động cơ bản nhƣ; giữ thăng bằng khi thực hiện vận 

động, thực hiện đƣợc đúng và đủ các động tác của 

bài thể dục theo hiệu lệnh 

- Phát triển ở trẻ mấu giáo lớn một số tố chất vận 

động nhƣ sự khéo léo, sự dẻo dai, bền bỉ,… 

- Một nội dung quan trọng trong giáo dục thể chất là 

giáo dục dinh dƣỡng sức khỏe cho trẻ mẫu giáo. 

2. Chuẩn bị về tâm lý 

a. Chuẩn bị về trí tuệ 

- Cung cấp cho trẻ một số biểu tƣợng về bản thân, 

biểu tƣợng về môi trƣờng tự nhiên, môi trƣờng xã 

hội xung quanh trẻ 

- Hình thành cho trẻ một số biểu tƣợng toán sơ đẳng 

cũng nhƣ cung cấp cho trẻ một số biểu tƣợng về các 

sự vật, hiện tƣợng và nhận biết mối quan hệ giữa 

chúng. 

- Phát triển ngôn ngữ nói mạch lạc và cho trẻ làm 

quen với môi trƣờng chức viết. 

- Rèn luyện và phát triển độ tinh, nhạy, khéo léo của 

các giác quan. 

- Quan tâm phát triển một số thao tác tƣ duy nhƣ so 

sánh, phân tích, tổng hợp, khái quát,… 

- Hình thành và phát triển ở trẻ năng lực sáng tạo, 

tính tích cực nhận thức, óc quan sát,… 
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GV: Phân tích nội dung 

chuẩn bị những về tình cảm 

đạo đức và thẩm mỹ cho trẻ? 

 

 

 

 

 

 

 

GV: Làm thế nào để giúp trẻ 

có tâm thế sẵn sàng vào học 

lớp một? 

 

 

 

 

 

GV: Việc chuẩn bị cho trẻ 

vào lớp một có thể đƣợc tiến 

hành thông qua những hình 

thức nào? 

 

 

b. Chuẩn bị về tình cảm đạo đức và thẩm mỹ 

- Giáo dục trẻ có ý thức về bản thân và có thái độ 

thân thiện , tình camt thân ái với mọi ngƣời xung 

quanh 

- Hình thành cho trẻ một số chuẩn mực về hành vi 

đạo đức – xã hội phù hợp với yêu cầu của xã hội. 

- Giáo dục tình cảm đạo đức xã hội nhƣ lòng nhân 

ái, sự cảm thông chia sẻ,… 

- Giáo dục trẻ có tinh thần trách nhiệm, bƣớc đầu có 

ý thức công dân, có kỉ luật 

- Bƣớc đầu tập cho trẻ kĩ năng cùng chung sống, kĩ 

năng chia sẻ, cảm thông, thỏa thuận với bạn bè và 

mọi ngƣời xung quanh. 

- Hình thành một số kĩ nhăng văn hóa vệ sinh sơ 

đẳng nhƣ biết chào hỏi lễ phép, biết tự phục vụ,… 

3. Chuẩn bị cho trẻ có tâm thế vào lớp một 

- Giáo dục cho trẻ lòng khát khao, mong mỏi đƣợc đi 

học lớp 1. 

- Tập cho trẻ có kỹ năng cầm bút và ngồi học đúng tƣ 

thế 

- Tập cho trẻ một số kỹ năng làm việc với sách vở, đồ 

dùng học tập,… 

III. Một số hình thức chuẩn bị cho trẻ vào lớp 

một. 

1. Thông qua các hoạt động giáo dục trẻ ở 

trường mầm non 

a. Thông qua việc tổ chức hoạt động vui chơi 

b. Thông qua việc tổ chức hoạt động học theo chủ 

đề 

c. Thông qua tổ chức chế độ sinh hoạt hàng ngày 



Trường ĐH Tân Trào                                                                                        Khoa Mầm non 

80 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GV: hãy trình bày một số 

yêu cầu cần chuẩn bị cho trẻ 

vào lớp một. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GV: Trƣờng mầm non có vai 

trò nhƣ thế nào trong việc 

chuẩn bị cho trẻ vào lớp 1? 

 

 

 

cho trẻ ở trƣờng mầm non 

2. Mở thêm các lớp bồi dƣỡng chuẩn bị cho trẻ 

vào lớp một. 

3. Kết hợp chặt chẽ giữa gia đình và trƣờng mầm 

non trong công tác chuẩn bị cho trẻ vào lớp một 

4. Kết hợp chặt chẽ giữa trƣờng mầm non và 

trƣờng tiểu học trong công tác chuẩn bị cho trẻ 

vào lớp một. 

IV. Một số yêu cầu chuẩn bị cho trẻ vào lớp 

một 

1. Về phía ngành Giáo dục mầm non. 

- Thống nhất trong chỉ đạo thực hiện đổi mới giáo 

dục mầm non, quán triệt nguyên tắc giáo dục không 

tách rời giữa học và chơi, lấy trẻ làm trung tâm. 

- Tập huấn và bồi dƣỡng cho giáo viên mầm non một 

số kĩ năng cần thiết trong tổ chức hoạt động giáo 

dục tích hợp theo chủ đề. 

- Cho phép giáo viên linh hoạt trong việc xác định, 

lựa chọn và tổ chức các hình thức giáo dục trẻ. 

- Khuyến khích giáo viên chủ động, sáng tạo 

2. Về phía trường mầm non 

- Đảm bảo tính kế thừa giữa bậc học mẫu giáo và lớp 

một 

- đảm bảo tính hê thống, giáo dục và phát triển 

- Đảm bảo tính vừa sức, tránh “phổ thông hóa” học 

trƣớc chƣơng trình của lớp một. 

- Cần phải tổ chức các hoạt động giáo dục theo 

hƣớng tích hợp theo chủ đề 

- Vận dụng linh hoạt, đồng bộ một số hình thức 

chuẩn bị cho trẻ vào lớp 1. 
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Giáo viên có vai trò gì trong 

việc chuẩn bị cho trẻ vào lớp 

1? 

 

 

Gia đình có vai trò nhƣ thế 

nào trong việc chuẩn bị cho 

trẻ vào lớp 1? 

 

- Tránh dập khuôn đồng lợi, cần chú ý đến từng cá 

nhân trẻ để có biện pháp tác động phù hợp 

3. Về phía giáo viên 

- Xác định mục tiêu, nội dung và hình thức giáo dục 

phù hợp 

- Nghiên cứu kĩ chƣơng trình học tập của lớp 1 để 

chuẩn bị các nội dung phù hợp. 

4. Về phía gia đình 

- Phải có nhận thức đúng đắn về tầm quan trọng của 

việc chuẩn bi cho trẻ vào lớp 1. 

- Phải phối hợp chặt chẽ với trƣờng mầm non, với 

giáo viên để chuẩn bị những điều kiện cần thiết 

cho trẻ trƣớc khi trẻ bƣớc vào trƣờng phổ thông. 

E. Câu hỏi và hƣớng dẫn học tập 

1. Hãy phân tích một số quan điểm chuẩn bị cho trẻ vào lớp 1. Nêu ý kiến cá nhân 

của em về vấn đề này? 

2. Hãy làm rõ sự cần thiết của việc chuẩn bị cho trẻ vào lớp 1? 

3. Phân tích một số nội dung chuẩn bị cho trẻ vào lớp 1? Liên hệ thực tiễn. 

4. Trình bày một số hình thức chuẩn bị cho trẻ vào lớp 1. Liên hệ với thực tiễn. 

5. Trình bày vai trò của gia đình, giáo viên và trƣờng mầm non trong việc chuẩn bị 

cho trẻ vào lớp 1? 

Hƣớng dẫn tự học: 

1. Phải nêu và phân tích đƣợc các quan niệm trong việc chuẩn bị cho trẻ vào lớp 1. 

Nêu đƣợc ý kiến của bản thân về vấn đề này (đồng ý với quan niệm nào, không 

đồng ý với quan niệm nào? giải thích tại sao?) 

2. Trả lời đƣợc vì sao cần chuẩn bị cho trẻ trƣớc khi trẻ vào lớp 1? (hoạt động chủ 

đạo thay đổi,…., nếu đƣợc chuẩn bị sẽ có lợi thế gì?, nếu không đƣợc chuẩn bị trẻ 

sẽ gặp khó khăn gì?, nếu học trƣớc chƣơng trình thì sẽ dẫn đến hệ quả gì?) 

3. Những nội dung cần chuẩn bị cho trẻ vào lớp 1: 

- Chuẩn bị về thể lực 
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- Chuẩn bị về tâm lý: chuẩn bị về trí tuệ và tình cảm đạo đức, thẩm mỹ 

- Chuẩn bị tâm thế cho trẻ 

4. Một số hình thức chuẩn bị cho trẻ vào lớp 1: 

- Thông qua các hoạt động giáo dục trẻ ở trƣờng mầm non 

- Mở thêm các lớp bồi dƣỡng chuẩn bị cho trẻ vào lớp 1 

- Kết hợp chặt chẽ giữa trƣờng mầm non với gia đình trong công tác chuẩn bị cho trẻ 

vào lớp 1 

- Kết hợp chặt chẽ giữa trƣờng mầm non và trƣờng tiểu học trong công tác chuẩn bị cho 

trẻ vào lớp 1. 

 

 


