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A. GIỚI THIỆU TỔNG QUAN 

Giáo d&c m)m non luôn h/0ng t0i m&c tiêu giáo d&c toàn di5n cho tr7, 

chu9n b; nh<ng n=ng l>c, ph9m ch@t và các kC n=ng sEng c)n thiFt... cho 

tr7 vào hHc l0p 1. Giáo d&c phát triJn tình cLm và kC n=ng xã hOi cho tr7 

m)m non Pã và Pang là mOt nhi5m v& không thJ thiFu trong công tác 

giáo d&c m)m non. Th>c hi5n tEt nhi5m v& này sT giúp tr7 t> tin, sEng có 

trách nhi5m và tham gia tEt hWn vào các hoXt POng xã hOi. 

YZc PiJm tình cLm c[a tr7 em khá phong phú và phát triJn theo t]ng 

giai PoXn l^a tu_i. Càng l0n, tình cLm c[a tr7 càng _n P;nh và có c@u trúc 

tâm lí rõ ràng hWn. YFu tE tình cLm chi phEi khá l0n vào các hành vi c[a 

tr7. Do vfy ngm P/hc PZc PiJm phát triJn tình cLm c[a tr7 m)m non là 

Piiu ki5n c)n thiFt PJ giáo viên cjng nh/ ph& huynh có thJ hiJu và giúp 

Pk tEt hWn cho tr7 trong quá trình các cháu Pang phát triJn và hoàn thi5n 

nhân cách. 

Các kC n=ng xã hOi là nh<ng cách ^ng xm, giLi quyFt các v@n Pi xLy ra 

trong cuOc sEng xã hOi hnng ngày. KC n=ng xã hOi ch;u s> kiJm soát c[a 

các chu9n m>c xã hOi nh/ng chúng lXi mang PZc PiJm cá nhân. Nh<ng 

tác POng giáo d&c t] s0m sT mang lXi hi5u quL cao và tránh b0t nh<ng 

sai phXm c[a quá trình t> mò mrm, giúp cho cá nhân s0m P;nh hình 

cách sEng và Páp ^ng tEt hWn v0i các yêu c)u, chu9n m>c xã hOi. 

Module này giúp làm rõ các PZc PiJm phát triJn vi tình cLm và các kC 

n=ng xã hOi c[a tr7 m)m non Ptng thui nêu lên các m&c tiêu và kFt quL 

c& thJ c)n PXt P/hc v t]ng giai PoXn l^a tu_i. Module h/0ng t0i vi5c hw 

trh cho nh<ng ng/ui ch=m sóc, giáo d&c tr7 m)m non cW sv PJ triJn khai 

các hoXt POng giáo d&c phát triJn tình cLm và kC n=ng xã hOi cho tr7 mOt 

cách hi5u quL.    

 

B. MỤC TIÊU 

— Ng/ui hHc ngm P/hc các kiFn th^c cW bLn vi PZc PiJm phát triJn tình 

cLm và các kC n=ng xã hOi c[a tr7 m)m non.  

—  Ng/ui hHc xác P;nh P/hc m&c tiêu vi phát triJn tình cLm và kC n=ng xã 

hOi cho tr7 m)m non v t]ng giai PoXn l^a tu_i. 

— Ng/ui hHc xác P;nh P/hc nOi dung và ph/Wng pháp giáo d&c tình cLm và 

kC n=ng xã hOi cho tr7 m)m non v t]ng giai PoXn l^a tu_i. 

— Ng/ui hHc vfn d&ng t_ ch^c th>c hi5n giáo d&c phát triJn tình cLm và kC 

n=ng xã hOi cho tr7.  
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C. NỘI DUNG 

Hoạt động 1. Tìm hiểu đặc điểm, xác định các mục tiêu về 

phát triển tình cảm và kĩ năng xã hội của trẻ mầm non 

1. M$c tiêu 

Giúp ng'(i h*c bi-t cách xây d4ng khái ni6m, n9m :';c khái ni6m “tình 

c>m”, “k@ nAng xã hCi” và nhFng biGu hi6n cIa tình c>m và k@ nAng xã hCi 

trong th4c t-. 

 N9m :';c :Oc :iGm phát triGn tình c>m và k@ nAng xã hCi cIa tPng :C 

tuQi MN, tP :ó xác :Tnh mUc tiêu phát triGn. 

2. Cách th.c hi/n 

2.1. Làm rõ các khái ni/m  

Cách giúp h*c viên xây d4ng khái ni6m 

 

 

 

 

Sau khi th4c hi6n theo s[ :\ trên, h*c viên :*c các thông tin sau: 

a.  Tình c(m 

Tình c>m là nhFng thái :C thG hi6n s4 rung c>m cIa con ng'(i :ai vbi 

nhFng s4 vct, hi6n t';ng có liên quan tbi nhu ceu và :Cng c[ cIa h*. 

Tình c>m bao gi( cfng g9n vbi mCt :ai t';ng cU thG. 

Trong th4c t-, :(i sang mgi cá nhân :hu có thG thiy rit nhihu biGu hi6n 

khác nhau cIa tình c>m con ng'(i. Ví nh' khi chúng ta :i xa và thiy nhb 

tha thi-t ngôi nhà và nhFng ng'(i thân yêu cIa mình hoOc khi nghe tin 

dF x>y :-n vbi mCt ng'(i bln, chúng ta thiy lo l9ng, xót xa... mó :hu là 

nhFng biGu hi6n chân th4c cIa tình c>m. 

C>m xúc là s4 thG hi6n cIa tình c>m trong nhFng hoàn c>nh nhit :Tnh. 

Ví dU, khi nghe tin quân ta chi-n th9ng và tiêu di6t :';c rit nhihu quân 

cIa :Tch, chúng ta có c>m xúc vui s'bng hân hoan và h> hê tr'bc 

nhFng thit bli th>m hli cIa quân thù. Bpi p :ây có hai thq tình c>m 

Các biGu hi6n cIa  

tình c>m trong th4c t- 

MCt sa cách :Tnh ngh@a  

vh “tình c>m” 

Khái ni6m “tình c>m” 
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ch" $%o, $ó là tình yêu quê h23ng $5t n26c và s9 c:m ghét nh=ng k? 

xâm l2Bc phi nghEa. 

Tình cIm $2Bc chia thành tình cIm c5p cao và tình cIm c5p th5p:  

Tình cIm c5p th5p liên quan t6i s9 thoI mãn hay không thoI mãn nh=ng 

nhu cMu sinh hNc c"a c3 thO. 

Tình cIm c5p cao liên quan t6i s9 thoI mãn hay không thoI mãn nh=ng 

nhu cMu xã hPi c"a con ng2Qi. Tình cIm này gRm tình cIm $%o $Sc, tình 

cIm trí tuV và tình cIm thWm mE.  

Tr? mMm non là lSa tuXi $ang hình thành và phát triOn nhân cách. Tr? 

tiZp thu và hNc h[i t\ xung quanh $O t%o nên s9 phát triOn và hoàn thiVn 

cá nhân. Giáo d_c tình cIm cho tr? phIi bat $Mu t\ nh=ng $ibu $3n giIn, 

gMn gci nh5t. Tr? phIi nhdn biZt $2Bc nh=ng biOu hiVn cIm xúc c"a 

ng2Qi khác $O $ibu chfnh các biOu hiVn và hành vi cho phù hBp; tr? nhdn 

biZt các cIm xúc, tình cIm c"a mình và hNc cách thO hiVn phù hBp.  

b.  K$ n&ng xã h+i 

KE n:ng xã hPi là nh=ng cách thSc giIi quyZt các v5n $b trong cuPc sjng 

xã hPi nhkm giúp con ng2Qi thích nghi và phát triOn tjt h3n. Tul t\ng 

giai $o%n phát triOn, v6i s9 mm rPng dMn ph%m vi ho%t $Png, s9 $a d%ng 

c"a các ho%t $Png  và s9 phong phú c"a các mji quan hV thì các kE n:ng 

xã hPi ccng phát triOn dMn lên. Các môi tr2Qng xã hPi c"a con ng2Qi khá 

rPng, t\ gia $ình, tr2Qng l6p, t6i các tX chSc cPng $Rng khác. o mpi n3i 

v6i $qc $iOm riêng sr $òi h[i nh=ng kE n:ng xã hPi riêng. 

2.2. #$c &i(m phát tri(n tình c1m và k5 n6ng xã h:i c;a tr= m>m non và 

nh@ng mAc tiêu c>n &Dt 

Cách giúp hNc viên triOn khai: 

— uqc $iOm phát triOn tình cIm, kE n:ng xã hPi: nghiên cSu tài liVu, l5y ví 

d_ và phân tích ví d_ th9c tivn. 

— M_c tiêu cMn $%t:   

 

 

 

C3 sm xác $xnh m_c tiêu: 

+ uqc $iOm phát triOn tình cIm, kE n:ng 

xã hPi c"a tr? t\ng $P tuXi. 

+ Ch23ng trình giáo d_c mMm non. 

+ C3 sm giáo d_c hNc lSa tuXi mMm non. 

+ C3 sm sinh lí lSa tuXi mMm non. 

 

M_c tiêu cMn $%t  

cho t\ng $P tuXi 
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M!i giai &o(n tr, em có nh2ng s4 phát tri7n riêng v: tâm, sinh lí nói 

chung và tình cBm, kD nEng xã hHi nói riêng, do &ó các yêu cKu v: mLc 

tiêu giáo dLc cMng khác nhau.  

a.  #$c &i(m phát tri(n tình c1m và k5 n6ng xã h:i c;a tr< l>a tu@i nhà tr< và 

nhAng mBc tiêu cDn &Et 

*  V: tình cBm 

Ngay tR khi lSt lòng &Ua tr, &ã có nh2ng Ung xV làm cho ngWXi lYn phBi 

quan tâm nhW khóc, cWXi, bám níu, rúc tìm bKu s2a, mu]n &W^c âu y_m 

v! v:... Nh2ng bi7u hi`n &ó là s4 th7 hi`n caa nhu cKu &W^c giao lWu gbn 

bó vYi ngWòi lYn mà trWYc h_t là vYi ngWXi mc. Nhu cKu gbn bó mc con &ã 

&W^c nhi:u nhà khoa hSc chUng minh &ó cMng là nhu cKu g]c chU không 

phBi che là nhu cKu thU sinh do &òi hfi caa nhu cKu En u]ng mà thành. 

Vi`c thWXng xuyên gbn bó gi2a mc và con là cg sh cho s4 nBy sinh và 

phát tri7n các nhu cKu giao ti_p gi2a tr, vYi nh2ng ngWXi xung quanh, tr, 

dKn bi_t th7 hi`n cBm xúc caa mình khi giao ti_p vYi mSi ngWXi: cWXi khi 

nhìn thjy ai &ó hokc &W^c “hfi chuy`n”, m_u, khóc khi ngWXi ta bf &i và 

tr, che có mHt mình. nó chính là nh2ng phBn Ung von &Hng xúc cBm &kc 

bi`t hWYng tYi ngWXi lYn, &W^c gSi là “phUc cBm hYn hh”.  

Cho tYi khoBng 15 tháng, giao ti_p xúc cBm tr4c ti_p vYi mSi ngWXi xung 

quanh là ho(t &Hng cha &(o caa tr,. Giao ti_p vYi ngWXi lYn có Bnh 

hWhng m(nh tYi s4 phát tri7n tâm lí caa tr, &kc bi`t là v: mkt xúc cBm. 

Khi giao ti_p, ngWXi lYn b_ um, cWng n4ng, v! v: hfi han tr,, bi7u hi`n 

nh2ng cBm xúc rjt rõ ràng trên nét mkt cho tr, quan sát... Do &ó &ã khêu 

g^i lên nh2ng cBm xúc &Ku tiên v: con ngWXi và các sbc thái khác nhau 

caa s4 th7 hi`n cBm xúc &7 tr, hSc theo. Trong giai &o(n này có mHt m]c 

quan trSng caa s4 phát tri7n tình cBm &ó là s4 phân bi`t gi2a ngWXi l( và 

quen (khoBng tháng thU 6 — tháng thU 8). N_u trWYc &ây tr, có th7 cWXi và 

theo bjt kì ai thì tYi giai &o(n này tr, tf rõ s4 l( l�m, s  ̂hãi trWYc ngWXi l( 

(khóc, quay mkt &i...) bhi lúc này h tr, &ã &�nh hình mHt s] &]i tW^ng 

tình cBm rõ nét nên thWXng qujn ljy nh2ng ngWXi &ó. PhBn Ung này 

cMng lkp l(i tWgng t4 khi tr, gkp l(i mHt kinh nghi`m không d� ch�u nhW 

nhìn thjy bác sD, nhìn thjy c]c thu]c, kim tiêm...  

Cùng vYi vì c giao ti_p vYi ngWXi lYn, h tr, dKn hình thành nhu cKu  ho(t 

&Hng vYi các &� vot và vì voy ngWXi lYn &ã trh thành mHt “chi_c cKu n]i” 

giúp tr, ti_p xúc và khám phá th_ giYi &� vot xung quanh. S4 phát tri7n 

m(nh m� và hoàn thi`n dKn caa h` von &Hng giúp tr, th4c hi`n t]t hgn 
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nhi#u v'n ()ng t, (-n gi.n (/n ph1c t3p d5n. T, ch8 ch9 y/u th;c hi<n 

các v'n ()ng thô, (/n h-n 1 tuAi trC (i, trD t'p các v'n ()ng tinh tEt d5n 

lên và có thJ th;c hi<n nhi#u v'n ()ng m)t cách khéo léo. Các giác quan 

c9a trD cRng biJu l) tính nh3y c.m cao trong quá trình tìm hiJu khám 

phá xung quanh. TrD nhW tW ra rXt nh3y c.m vYi âm nh3c và có nh[ng 

biJu hi<n hoà mình vào các giai (i<u. 

T, 2 tuAi trC lên, tình c.m c9a trD thJ hi<n thêm nh[ng s^c thái mYi. TrD 

mong muEn (_`c ng_ai lYn âu y/m, khen ng`i. TrD s` khi bc chê hodc 

khi ng_ai lYn tW ra không hài lòng. S; khen ng`i c9a ng_ai lYn là ngugn 

cA vR (J hình thành C trD tình c&m t( hào, vì v'y trD th_ang cE g^ng làm 

nh[ng (i#u tEt (J (_`c khen ng`i. Bên c3nh (ó, khi trD m^c l8i, s; không 

hài lòng, nh[ng lai khiJn trách c9a ng_ai lYn cRng làm xuXt hi<n tình 

c&m x,u h.. iây là nh[ng biJu hi<n c9a tình c.m (3o (1c mà n/u (_`c 

giáo djc tEt chúng sl có tác djng thúc (my trD làm nhi#u vi<c tEt.  

M)t (iJm (áng l_u ý n[a là các hành vi, nh'n th1c c9a trD chcu .nh 

h_Cng rXt lYn t, xúc c.m, tình c.m c9a trD và (i#u này kéo dài khá lâu; ví 

nh_ trong m^t mqi (1a trD, mr c9a bé lúc nào cRng là ng_ai xinh (rp 

nhXt. TrD cRng ds bc lây lan c.m xúc t, ng_ai khác, trong m)t lYp nhà trD 

n/u có m)t vài cháu khóc thì có thJ khi/n c. lYp oà khóc theo. 

→ Nh_ v'y d;a trên nh[ng (dc (iJm v# phát triJn tình c.m c9a trD C l1a 

tuAi nhà trD, có thJ xác (cnh các m1c tiêu c4 b&n c6n 78t trong giáo djc 

tình c.m cho trD tuAi nhà trD là: 

—  Nh'n bi/t và biJu l) c.m xúc vYi con ng_ai và s; v't g5n gRi: S; nh'n  

bi/t các s^c thái c.m xúc c9a mqi ng_ai xung quanh (J (i#u chwnh các 

hành vi c9a b.n thân, (gng thai qua (ó hqc các cách thJ hi<n c.m xúc. 

iây là (i#u ki<n quan trqng giúp phát triJn các mEi quan h< và txng 

c_ang s; hiJu bi/t v# con ng_ai và th/ giYi xung quanh. Cj thJ mjc tiêu 

cho t,ng () tuAi là: 

+  T, 3 — 6 tháng tuAi: TrD biJu l) thích hóng chuy<n. BiJu l) c.m xúc vYi 

khuôn mdt, giqng nói, c| chw c9a ng_ai giao ti/p cùng trD. TrD thích thú 

vYi (g v't chuyJn ()ng, có màu s^c và chuyJn ()ng. 

+  T, 6 — 12 tháng tuAi: TrD biJu l) s; thích giao ti/p b~ng âm thanh, c| chw 

vYi ng_ai giao ti/p cùng. TrD biJu l) các c.m xúc vYi ng_ai xung quanh. 

TrD thích ch-i vYi các (g ch-i chuyJn ()ng, có màu s^c sdc s� và phát ra 

âm thanh. 



 !" C !I% M PH )T TRI%N T-NH C. M, K1 N2 NG X 5 H6I, M7 C TI8U V ; K <T QU . MON G !?I @ TRA M B M NON VC T-NH C .M, K1 N 2NG  X 5 H6I |   
55 

+  T# 12 — 24 tháng tu.i: Tr2 bi4u l6 s8 thích thú giao ti>p b@ng cA chB, lDi 

nói vGi nhHng ngIDi gJn gKi. Tr2 cMm nhOn và bi4u l6 cMm xúc vui, buRn, 

sS hãi cUa mình vGi ngIDi xung quanh. Tr2 thích chXi vGi YR chXi, có YR 

chXi yêu thích và quan sát m6t s\ Y\i tISng thú v] xung quanh (con vOt, 

YR vOt). 

+  T# 24 — 36 tháng tu.i: Tr2 bi4u l6 s8 thích thú giao ti>p b@ng cA chB, lDi 

nói vGi ngIDi khác. Tr2 nhOn bi>t YISc trcng thái cMm xúc vui, buRn, sS 

hãi. Tr2 bi4u l6 các cMm xúc này qua nét met, cA chB. Tr2 bi4u l6 s8 thân 

thign vGi các Y\i tISng quen thu6c (con vOt, YR vOt, cây ci...). 

—  Tr2 th4 hign cMm xúc qua các hoct Y6ng mang tính nghg thuOt: NhHng 

cMm xúc thkm ml là cX sm Y4 phát tri4n thành tình cMm thkm ml. Tr2 

YISc ti>p xúc vGi nhHng hoct Y6ng, nhHng Y\i tISng mang tính nghg 

thuOt t# sGm sn làm nMy sinh m tr2 s8 yêu thích cái Yop, hpng thú vGi 

nhHng hoct Y6ng tco ra cái Yop.  

+  T# 3 — 6 tháng tu.i: Tr2 bi4u l6 cMm xúc tích c8c khi nghe hát, nghe các 

âm thanh (nghe, cIDi, khua tay chân). 

+  T# 6 — 12 tháng tu.i: Tr2 bi4u l6 cMm xúc tích c8c khi nghe hát, nghe các 

âm thanh (nhún nhMy, vq tay, reo cIDi...). 

+  T# 12 — 24 tháng tu.i: Tr2 thích nghe hát và vOn Y6ng theo nhcc. Thích 

xem tranh Mnh, thích vn. 

+  T# 24 — 36 tháng tu.i: Tr2 bi>t hát và vOn Y6ng theo vài bài hát, bMn nhcc. 

Tr2 thích xem tranh, Mnh, x>p hình, tô, vn (cJm bút di màu, vn ngugch 

ngocc). 

*  Vv các kl nwng xã h6i: 

Bên ccnh nhHng Yec Yi4m vv tình cMm cUa tr2 (Yã trình bày tci myc trên) 

có Mnh hImng tGi s8 hình thành và phát tri4n các kl nwng xã h6i, còn cJn 

Yv cOp tGi các v{n Yv sau: 

NhD s8 d|n d}t cUa ngIDi lGn, tr2 Y>n YISc vGi th> giGi YR vOt xung 

quanh. Qua các hoct Y6ng ph\i hSp vGi ngIDi lGn, tr2 nMy sinh khM nwng 

b}t chIGc các hành Y6ng cUa ngIDi lGn. �ây là Yivu kign r{t quan tr�ng 

Y4 giúp tr2 ti>p thu nhHng Yivu ngIDi lGn dcy bMo, t# Yó mm r6ng v\n 

ki>n thpc và kinh nghigm cho tr2. �ây là quá trình tr2 h�c các ki>n thpc, 

kl nwng hoct Y6ng Yúng vGi các Y\i tISng YRng thDi tr2 cKng llnh h6i các 

quy t}c hành vi xã h6i. Tuy nhiên vigc tr2 b}t chIGc ngIDi lGn cKng khi>n 

cho thái Y6 cUa tr2 d� b] phy thu6c vào thái Y6 cUa ngIDi lGn Yó. Do vOy 
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các chu%n m(c v* hành vi, l/i nói, thái 23 c4a ng7/i l8n có ý ngh:a r<t 

l8n trong vi>c giáo d@c trA.  

V8i quá trình giao tiFp và s( phát triIn ngôn ngK; dù rNng t8i cuOi giai 

2oPn nhà trA, trA vQn ch7a th(c s( nói mPch lPc nh7ng trA có thI nghe và 

l:nh h3i 27Sc các thông tin do ng7/i l8n phát ra và 2Tc bi>t là các sVc 

thái giWng nói hoTc biIu hi>n nét mTt, 2ã giúp trA hWc 27Sc m3t sO k: 

n\ng trong ]ng x_ và 2Tc bi>t là k: n\ng giao tiFp. Ví d@, khi ng7/i l8n 

nói “con lPi 2ây” v8i âm sVc nhe nhàng, có kèm theo n@ c7/i, ánh mVt 

trìu mFn và bàn tay vQy nhe thì 2]a trA cgm th<y thi>n ý và shn sàng vui 

vA tiFn 2Fn. Nh7ng vQn câu nói 2ó nh7ng c7/ng 23 giWng nói l8n, ánh 

mVt, vA mTt 2jy b(c b3i, tay vQy mPnh thì 2]a trA nhkn ra ngay 2ó là 

nhKng d<u hi>u không thi>n cgm và sl có nhKng úng x_ nh7 2]ng im sS 

hãi, khóc, lgng 2i...  

D<u hi>u 2ju tiên c4a quá trình hình thành nhân cách là s( xu<t hi>n 

c4a s( t( ý th]c. oFn khogng 2 tuqi, nhi*u trA 2ã có khg n\ng gVn tên 

mình v8i bgn thân mà không 2rng nh<t mình v8i ng7/i khác nh7 tr78c 

nKa. Ví d@, khi muOn me bF, trA 2ã biFt nói “me bF con” thay vì nói rNng 

“me bF nó” nh7 tr78c 2ây. Vi>c biFt 27Sc tên c4a mình gVn v8i bgn thân 

mình và tách 27Sc mình khsi ng7/i khác là mOc r<t quan trWng. Bui ý 

th]c v* bgn thân sl khiFn trA muOn hành 23ng 2I phân bi>t mình, do 

vky các hoPt 23ng sl mang tính 23c lkp nhi*u hvn. Cxng trong th/i gian 

này, trA tiFp t@c hiIu v* cv thI mình, quan tâm 2Fn tyng b3 phân cv thI 

và 2Fn gi8i tính. 

z trA nhà trA 2ã xu<t hi>n khg n\ng 2ánh giá. TrA 2ánh giá ng7/i khác và 

t( 2ánh giá mình dù s( 2ánh giá c4a trA vQn ch4 yFu d(a theo nhkn xét 

c4a ng7/i l8n. Nhkn xét c4a trA ch4 yFu quy v* “ngoan”, “h7”, “x<u”, 

“2ep” và trA d(a vào thái 23 c4a ng7/i l8n 2I phân bi>t. Khi làm 2i*u gì 

2ó khiFn ng7/i l8n vui vA hài lòng thì 2ó là ngoan và trA sl cO gVng làm 

nhi*u ljn 2I 27Sc khen ngSi. Nh/ vky trA có thI 27Sc rèn luy>n các thói 

quen tOt, bs djn cái x<u. Tuy nhiên, khg n\ng t( 2i*u ch~nh hành vi c4a 

trA còn r<t hPn chF. TrA gTp khó kh\n khi phgi ki*m chF nhKng mong 

muOn c4a mình và phgi làm nhKng vi>c mà trA không h]ng thú. V8i 2Tc 

2iIm này, 2òi hsi ng7/i l8n phgi kiên nhQn và sát sao v8i trA. 

oFn cuOi tuqi nhà trA, chu%n b� b78c sang tuqi mQu giáo, trA gTp phgi 

“kh4ng hogng tuqi lên 3”. Giai 2oPn này trA phân bi>t mình v8i ng7/i 

l8n. TrA t( cgm nhkn v* s( “tr7ung thành”c4a mình, do 2ó chúng muOn 

làm nhKng vi>c nh7 ng7/i l8n. Nhu cju t( kh�ng 2�nh tru thành 23ng 
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l!c m%nh m( thúc +,y tr/ ho%t +1ng. 4ây là d8u hi;u c<a s! tr?@ng 

thành +áng +B khích l;. Tuy nhiên vHi tr/ lên 3 nhu cJu +1c lKp, t! khNng 

+Onh l%i có phJn thái quá khi tr/ b?Hng bSnh, ngang ng%nh và muTn 

“thâu tóm” mWi thX xung quanh. Do vKy, tr/ có nh[ng biBu hi;n ích kS và 

không vâng l]i, chTng +Ti l%i: tr/ th?]ng nói “c<a con chX”, “+B con t! 

làm”... và n_u ng?]i lHn có làm giúp thì tr/ san sàng phá +i +B làm l%i. 

4ây là giai +o%n nh%y cbm và dc gây cdng thNng trong quan h; gi[a tr/ 

vHi mWi ng?]i xung quanh. Ng?]i chdm sóc và giáo dfc tr/ cJn ngm 

+?hc +ic +iBm này và có bi;n pháp giáo dfc phù hhp b@i n_u không hKu 

qub c<a kh<ng hobng tuki lên 3 có thB bnh h?@ng x8u tHi s! phát triBn 

chung c<a tr/ vl sau. 

Tóm l%i, các km ndng xã h1i +Ti vHi tr/ @ lXa tuki nhà tr/ chính là các cách 

thXc tr/ cJn có, giúp tr/ hoà nhKp và phát triBn các mTi quan h; xã h1i 

tTt +op vHi nh[ng ng?]i trong gia +ình, vHi các b%n @ lHp và nh[ng ng?]i 

khác mà tr/ ti_p xúc. 

→  Nh? vKy d!a trên nh[ng +ic +iBm có liên quan tHi km ndng xã h1i c<a tr/ 

@ lXa tuki nhà tr/, có thB xác +Onh các mfc tiêu cp bbn cJn +%t trong giáo 

dfc km ndng xã h1i cho tr/ tuki nhà tr/ là: 

—  BiBu l1 s! nhKn thXc vl bbn thân: +ây là mTc cp bbn +B phát triBn các km 

ndng xã h1i c<a tr/. NhKn thXc vl bbn thân là cách +B hoàn thi;n và phát 

triBn. Ban +Ju tr/ phân bi;t bbn thân vHi th_ giHi xung quanh, sau +ó là 

nhKn thXc vl bbn thân, phân bi;t mình vHi nh[ng ng?]i khác. Quá trình 

nhKn thXc bbn thân bgt +Ju tt r8t sHm và nó kéo dài ngay cb khi con 

ng?]i +ã tr?@ng thành. 4Ti vHi tr/ nhà tr/, các mfc tiêu cf thB là: 

+  Tt 3 — 6 tháng: Tr/ quay +Ju vl phía phát ra âm thanh hoic ti_ng gWi. 

+  Tt 6 — 12 tháng: Tr/ nhKn ra tên c<a mình và có phbn Xng khi nghe gWi tên. 

+  Tt 12 — 24 tháng: Tr/ nhKn ra mình trong g?png, trong bnh (chS vào hình 

bnh c<a mình khi +?hc h}i). 

+  Tt 24 — 36 tháng: Tr/ nói +?hc vài thông tin vl bbn thân nh? tên, tuki. 

Tr/ bi_t thB hi;n +ilu mình thích và không thích. 

—  Th!c hi;n hành vi xã h1i +pn gibn: � mXc th8p nh8t, tr/ cJn th!c hi;n 

+?hc m1t sT hành vi mang tính xã h1i @ mXc +pn gibn tu� theo +1 tuki. 

Nh[ng km ndng xã h1i này giúp m@ cánh c�a cho tr/ tham gia vào cu1c 

sTng xã h1i, t%o s! thân thi;n, c@i m@ và phát triBn các mTi quan h;.   

+  Tt 3 — 6 tháng tuki: Tr/ +áp l%i ng?]i giao ti_p vHi mình b�ng các phbn 

Xng xúc cbm tích c!c. 
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+  T# 6 — 12 tháng tu.i: Tr2 b4t ch67c m9t vài hành vi <=n gi>n th? hi@n 

tình c>m. 

+  T# 12 — 24 tháng tu.i: Tr2 chào khi <6Fc nh4c nhG. Tr2 b4t ch67c m9t vài 

hành vi xã h9i vJn th6Kng thLy (bO búp bê, nghe <i@n thoUi...). Tr2 làm 

theo m9t sY yêu cZu <=n gi>n c[a ng6Ki l7n. 

+  T# 24 — 36 tháng tu.i: Tr2 biOt chào, biOt c>m =n, biOt thêm t# “U” khi nói 

v7i ng6Ki l7n. BiOt thbc hi@n m9t sY hành vi xã h9i <=n gi>n qua trò ch=i 

gi> b9. Tr2 ch=i thân thi@n cUnh tr2 khác. Tr2 thbc hi@n m9t sY yêu cZu 

c[a ng6Ki l7n.   

b.  #$c &i(m phát tri(n tình c1m và k5 n6ng xã h:i c;a tr= l?a tuAi mBu giáo 

bé (3 — 4 tuAi) và nhJng mKc tiêu cMn &Nt 

*  VP tình c1m 

Tr2 mJu giáo bé (3 — 4 tu.i) rLt di xúc c>m và rLt nhUy c>m. Xúc c>m c[a 

tr2 n>y sinh nhanh chóng và mLt <i ckng di dàng do <ó tình c>m c[a tr2 

ch6a .n <lnh và ch6a bmn vnng. Mpi hành <9ng c[a tr2 <mu bl chi phYi 

bGi tình c>m.  

Tình c>m <Uo <qc và thrm ms <6Fc n>y sinh, phát tri?n mUnh và luôn 

luôn  g4n quy@n v7i nhau. Tr2 b4t <Zu rung <9ng tr67c cái <up và yêu 

thích cái <up, hqng thú tham gia các hoUt <9ng ngh@ thuwt nh6 múa, hát, 

<pc th=, k? chuy@n, tUo hình. Tr2 b67c <Zu nhwn biOt <6Fc các hành vi 

<Uo <qc <=n gi>n trong mYi quan h@ gina ng6Ki v7i ng6Ki: tYt/xLu, 

<úng/sai. 

→  Nh6 vwy các mzc tiêu c= b>n cZn <Ut trong giáo dzc tình c>m cho tr2 

mJu giáo bé là:   

—  Nhwn biOt và th? hi@n c>m xúc, tình c>m v7i con ng6Ki, sb vwt hi@n t6Fng 

xung quanh: cz th? là tr2 nhwn ra các c>m xúc vui, bu{n, sF hãi, tqc giwn 

qua nét m|t, gipng nói ho|c qua nhnng hình >nh trên tranh. Tr2 biOt 

bi?u l9 c>m xúc vui, bu{n, sF hãi, tqc giwn. 

—  C>m nhwn và th? hi@n c>m xúc tr67c v2 <up c[a thiên nhiên cu9c sYng 

và các hoUt <9ng mang tính ngh@ thuwt: Tr2 th? hi@n sb c>m nhwn c[a 

mình tr67c v2 <up ho|c tr67c các hoUt <9ng ngh@ thuwt (l4ng nghe/ nhìn 

ng4m, vui s67ng, v~ tay, nói nhnng t# th? hi@n c>m nhwn). Tr2 thích các 

hoUt <9ng mang tính ngh@ thuwt (thích nghe, thích xem, thích hát, <pc 

th=, v�...). 
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*  V! k$ n&ng xã h+i 

Ý th%c v( b*n thân -ã ch/m n*y sinh t4 cu6i tu7i nhà tr: song v=n h>t 

s%c m? nh@t. Nhi(u tr: v=n chCa bi>t mình lên mHy, con nhà ai và gi/i 

tính cKa b*n thân. Nh? sL ti>p xúc v/i th> gi/i xung quanh ngày càng 

rQng mR nên tr: phát hiTn thêm -CUc rVng xung quanh tr: tWn t@i rHt 

nhi(u các m6i quan hT, v4a -a d@ng v4a rYc r6i mà tr: không d\ gì khám 

phá và hi]u ngay ra -CUc. Do -ó, tr: mCUn các trò chai (chK y>u là trò 

chai -óng vai theo chK -() -] tìm hi]u và thâm nhep vào xã hQi ph%c t@p 

cKa ngC?i l/n. Trong trò chai, tr: hgc -CUc nhi(u -i(u m/i, -CUc rèn 

luyTn các ki njng xã hQi “thet” và “gi*”. Tr: gYn k>t nhi(u han v/i các 

b@n xung quanh. 

Tu7i m=u giáo bé là -i]m khRi -nu cKa sL hình thành ý th%c b*n ngã nên 

ý th%c -ó còn mang -pc -i]m tL kq trung tâm. Tr: chCa phân biTt rõ -CUc 

hai th> gi/i: mQt là th> gi/i chK quan và hai là th> gi/i khách quan tWn t@i 

bên ngoài. Do -ó, tr: R -Q tu7i này còn rHt chK quan và ngây tha. T4 sL 

chK quan ngây tha -ó nên tr: hay -pt ra nhtng yêu cnu vô lí nVm ngoài 

kh* njng. Ví dv khi xem phim, tr: rHt thích nhân vet Tôn NgQ Không. T/i 

-o@n phim không xuHt hiTn nhân vet này thì tr: nVng npc -òi ph*i -Ca 

nhân vet Tôn NgQ Không ra. V/i -pc -i]m này cxng gây ra không ít rYc 

r6i khi bYt tr: ti>p thu và tuân thK các yêu cnu quy tYc xã hQi. y] gi*i 

quy>t nhtng rYc r6i này, ngC?i l/n chq có th] bVng cách kiên nh=n, t@o 

-i(u kiTn cho tr: ho@t -Qng nhi(u v/i các -6i tCUng thuQc môi trC?ng 

bên ngoài -] giúp tr: nhen ra sL khác nhau gita ý mu6n cá nhân v/i sL 

vet khách quan; tr: nhen ra gita mgi ngC?i luôn có nhtng quy tYc nhHt 

-{nh ph*i tuân theo; R m|i -{a -i]m -(u có nhtng quy -{nh riêng không 

th] không thLc hiTn. 

Tr: m=u giáo bé -ã có th] ti>p thu kinh nghiTm quan hT tình c*m xã hQi 

R ngC?i l/n, c*m nhen -CUc sL quan tâm và chjm sóc cKa hg. ViTc giáo 

dvc m6i quan hT thân ái v/i mgi ngC?i xung quanh và tình c*m thân ái 

-ã có th] bYt -nu hình thành R l%a tu7i m=u giáo. Tr: -ã th] hiTn mQt s6 

ki njng xã hQi: ch? ->n lCUt, chia s: và quan tâm ->n nhtng ngC?i khác, 

tuy nhiên v=n hay x*y ra nhtng xung -Qt gita tr: v/i nhau. 

} l%a tu7i này, tr: ít phv thuQc han vào ngC?i khác. Tr: có th] tL chai 

trong mQt kho*ng th?i gian dài han... Tr: mu6n kh~ng -{nh mình, mong 

mu6n -@t t/i tính tL lLc. Vì vey, ngC?i l/n cnn ph*i nuôi dC�ng lòng 

mong mu6n -Qc lep, -áp %ng nhtng nhu cnu tL lLc và làm phong phú 

nhtng ho@t -Qng cKa tr: mQt cách phù hUp.  
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→ Nh# v%y d(a trên nh.ng 01c 0i4m có liên quan t:i k< n=ng xã h@i cAa trB 

C lDa tuEi mFu giáo bé, có th4 xác 0Lnh các mMc tiêu cN bOn cPn 0Qt trong 

giáo dMc k< n=ng xã h@i cho trB là: 

— Th$ hi&n ý th*c v- b/n thân: TrB nói 0#Uc tên, tuEi, gi:i tính cAa bOn 

thân; nói 0#Uc 0iYu bé thích, không thích. 

— Th$ hi&n s2 t2 tin, t2 l2c: TrB mQnh dQn tham gia vào các hoQt 0@ng. TrB 

c\ g]ng th(c hi^n công vi^c 0#Uc giao.  

— Th2c hi&n hành vi và quy t:c *ng x= xã h?i: TrB th(c hi^n 0#Uc m@t s\ 

quy 0Lnh C l:p và gia 0ình (sau khi chNi bict xcp, cdt 0e chNi; không tranh 

giành 0e chNi; vâng lfi ng#fi l:n). TrB bict chào hhi, cOm Nn, xin lii khi 

0#Uc nh]c nhC; chú ý nghe khi ng#fi khác nói v:i mình; cùng chNi v:i 

các bQn trong các trò chNi theo nhóm nhh. 

c.  ABc Ci$m phát tri$n tình c/m và kJ nKng xã h?i cLa trN l*a tuOi mPu giáo 

nhR (4 — 5 tuOi) và nhWng mXc tiêu cZn C[t 

*  V- tình c/m 

TrB mFu giáo nhp, khO n=ng ngôn ng. cAa trB phát tri4n hNn nên quan 

h^ cAa trB v:i nh.ng ng#fi xung quanh 0#Uc mC r@ng m@t cách 0áng k4. 

Do 0ó, 0fi s\ng tình cOm cAa trB có m@t b#:c chuy4n bicn mQnh mr, 

vsa phong phú, vsa sâu s]c hNn so v:i lDa tuEi tr#:c. Các m\i quan h  ̂

cAa trB cung 0#Uc phát tri4n và mC r@ng.  

TrB mFu giáo nhp rdt thích s( trìu mcn yêu th#Nng, 0eng thfi rdt lo sU 

tr#:c nh.ng thái 0@ thf N, lQnh nhQt cAa nh.ng ng#fi xung quanh 0\i 

v:i mình. Nhu cPu 0#Uc yêu th#Nng cAa trB mFu giáo nhp th%t là l:n, 

nh#ng 0iYu 0áng l#u ý là s( b@c l@ tình cOm cAa chúng rdt mQnh mr 0\i 

v:i nh.ng ng#fi xung quanh, tr#:c hct là v:i b\ mv, anh chL, cô giáo. 

Tình cOm cAa trB phát tri4n mãnh li^t, trB không chw b@c l@ tình cOm v:i 

mxi ng#fi mà còn th4 hi^n nh.ng cOm xúc yêu th#Nng trìu mcn, th%m 

chí 0eng cOm v:i cây ch, 0e v%t... yây là m@t thfi 0i4m thu%n lUi 04 giáo 

dMc lòng nhân ái cho trB.  

Các loQi tình cOm b%c cao nh# tình cOm trí tu^, tình cOm 0Qo 0Dc, tình 

cOm thzm m< 0Yu C vào thfi 0i4m phát tri4n thu%n lUi nhdt, 01c bi^t là 

tình cOm thzm m<. Tình yêu cái 0vp trong t( nhiên và trong ngh  ̂ thu%t 

càng khicn trB g]n bó hNn v:i con ng#fi và thiên nhiên, ts 0ó mong 

mu\n làm nh.ng 0iYu t\t 0vp cho mxi ng#fi và cho môi tr#fng s\ng. 

Nh# v%y qua giáo dMc các tình cOm thzm m< 0ã có tác dMng giáo dMc cO 
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tình c&m ()o (+c b-i th/c ch0t v2i tr4 nh5 cái (7p và cái t:t không th/c 

s/ (?@c phân biBt r)ch ròi. 

→ Nh? vFy các mHc tiêu cK b&n cLn ()t trong giáo dHc tình c&m cho tr4 

mNu giáo nhO là:   

—  NhFn biSt và thT hiBn c&m xúc, tình c&m v2i con ng?Xi, s/ vFt hiBn t?@ng 

xung quanh: Tr4 nhFn biSt (?@c các c&m xúc vui, bu\n, s@ hãi, t+c giFn, 

ng)c nhiên qua nét m_t, gi`ng nói, cb chc  ho_c qua nhdng hình &nh trên 

tranh. Tr4 biSt biTu le c&m xúc vui, bu\n, s@ hãi, t+c giFn. 

—  C&m nhFn và thT hiBn c&m xúc tr?2c v4 (7p cga thiên nhiên cuec s:ng 

và các ho)t (eng mang tính nghB thuFt: Tr4 thT hiBn s/ c&m nhFn cga 

mình tr?2c v4 (7p ho_c tr?2c các ho)t (eng nghB thuFt (chú ý lkng 

nghe/ nhìn ngkm, vui s?2ng, vn tay, dùng nhdng tp g@i c&m (T thT hiBn 

c&m nhFn). Tr4 thích các ho)t (eng mang tính nghB thuFt (thích nghe, 

thích xem, bkt (Lu có met s: vFn (eng hoà theo...). 

*  V! k$ n&ng xã h+i 

Vào tuti này, thS gi2i nei tâm cga tr4 (ã bkt (Lu phong phú nên cá tính 

cga tr4 bec le rõ rBt. Mni (+a tr4 met v4 riêng, do (ó tr4 bkt (Lu có 

khuynh h?2ng tìm cho mình nhdng ng?Xi b)n thân, h@p ý nhau (T cùng 

chKi. Nhdng (ôi b)n  ho_c nhóm b)n nh? thS gkn bó khá t:t và th?Xng 

biSt vì nhau: nwm ngg c)nh nhau, xn c)nh nhau, bênh v/c khi có b)n bkt 

n)t, chia s4 cùng chKi. Thông th?Xng trong nhóm tr4 sy có met vài tr4 

nti bFt hzn (?@c các b)n yêu mSn, luôn thích chKi cùng, luôn nghe theo 

các ý kiSn song c{ng có nhdng cháu b| các b)n không ?a và th?Xng t}y 

chay kh5i m`i nhóm ho)t (eng. C& hai (:i t?@ng tr4 này (~u d� rKi vào 

nhdng v0n (~ không hay có thT gây lBch l)c trong s/ phát triTn tâm lí và 

giáo viên nên chú ý (T có nhdng can thiBp phù h@p. 

Trong “xã hei tr4 em” c{ng có nhdng d? luFn chung. Các d? luFn này có 

thT bkt ngu\n tp nhFn xét cga ng?Xi l2n ho_c do chính tr4 nhFn xét lNn 

nhau. Các d? luFn này &nh h?-ng khá l2n (:i v2i s/ l�nh hei các chu}n 

m/c hành vi ()o (+c cga tr4 và &nh h?-ng t2i nhân cách cga tpng tr4. 

NSu v2i các cháu - (e tuti nh5 hKn, ý kiSn cga b)n này không &nh 

h?-ng gì t2i b)n khác thì tr4 mNu giáo nhO (ã biSt nghe ý kiSn cga các 

b)n và phHc tùng theo s: (ông ngay c& khi ý kiSn (ó trái v2i kiSn th+c và 

kinh nghiBm tr4 (ã có. Tính a dua này sy dLn m0t (i nSu tr4 (?@c ng?Xi  

l2n d)y b&o và cho tr4 rèn luyBn tính t/ tin.  
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Lúc này, nh)ng +,ng c- +ã xu1t hi4n tr67c +ây nh6 mu:n +6;c kh=ng 

+>nh, mu:n +6;c s:ng và làm vi4c nh6 ng6Bi l7n, mu:n nhCn thDc sE 

vCt và hi4n t6;ng xung quanh +Hu +6;c phát triKn mLnh mM. OPc bi4t 

nh)ng +,ng c- +Lo +Dc, thK hi4n thái +, cSa trT v7i nh)ng ng6Bi khác có 

m,t ý nghWa hXt sDc quan trYng trong sE phát triKn các +,ng c- hành vi. 

Nh)ng +,ng c- này g[n liHn v7i vi4c lWnh h,i có ý thDc nh)ng chu\n mEc 

và nh)ng quy t[c +Lo +Dc cSa nh)ng hành vi trong xã h,i. 

→ Nh6 vCy dEa trên nh)ng +Pc +iKm có liên quan t7i kW n_ng xã h,i cSa trT 

` lDa tuai mbu giáo nhc, có thK xác +>nh các mdc tiêu c- ben cfn +Lt 

trong giáo ddc kW n_ng xã h,i cho trT là: 

— ThK hi4n ý thDc vH ben thân: Nói +6;c hY tên, tuai, gi7i tính cSa ben 

thân, tên b: mk. TrT nói +6;c +iHu mình thích, không thích, nh)ng vi4c 

trT +6;c làm. 

— ThK hi4n sE tE tin, tE lEc: TrT tE chYn +n ch-i, trò ch-i theo ý thích. C: 

g[ng hoàn thành công vi4c +6;c giao.  

— ThEc hi4n hành vi và quy t[c Dng xr xã h,i: TrT thEc hi4n +6;c m,t s: 

quy +>nh ` l7p, gia +ình (sau khi ch-i biXt xXp, c1t +n ch-i, giB ngS không 

gây nn, vâng lBi ng6Bi l7n). TrT biXt chào hui, cem -n, xin lvi, chào hui  

lw phép. Chú ý nghe khi cô, bLn nói v7i mình; biXt chB +Xn l6;t khi  

+6;c nh[c nh`; biXt trao +ai thoe thuCn v7i bLn +K cùng thEc hi4n hoLt 

+,ng chung. 

d.  #$c &i(m phát tri(n tình c1m và k5 n6ng xã h:i c;a tr= l?a tuAi mBu giáo 

lDn (5 — 6 tuAi) và nhJng mKc tiêu cMn &Nt 

*  VP tình c1m 

Tình cem cSa trT +ã khá rõ nét và an +>nh h-n các +, tuai tr67c. V7i sE 

phát triKn cSa ngôn ng) và t6 duy, trT có thK sr ddng các s[c thái khác 

nhau cSa ngôn ng), các t~ ng) phong phú biKu cem, +i4u b, +K thK hi4n 

cem xúc, tình cem cSa mình. TrT c�ng có thK nói vH tình cem cSa mình 

cho ng6Bi khác nghe (giei thích vì sao có cem xúc hay tình cem +ó, +6a 

ra nhCn xét...). 

TrT biXt cách thK hi4n sE quan tâm, chia sT v7i bLn bè, ng6Bi thân quen. 

Tình cem th\m mW, tình cem +Lo +Dc tiXp tdc phát triKn và +6;c cSng c:. 

TrT không ch� có nh)ng rung +,ng tr67c cái +kp, cái t:t lành  mà còn có 

mong mu:n +6;c hoLt +,ng tLo ra cái +kp, beo v4 cái +kp, beo v4 lM 

phei. Tình cem trí tu4 c�ng r1t phát triKn ` giai +oLn này. Các cháu bé 
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th"c s" mong mu+n và yêu thích các ho2t 34ng khám phá phát tri9n 

nh:n th;c. Tr> t? rõ s" hiAu kì trCDc nhEng 3iFu mDi l2 mà mình chCa 

biAt rõ và có nhu cKu tìm hi9u vF chúng. Tr> không dO dàng chPp nh:n 

các câu trR lSi qua quýt hoVc lRng tránh. Wây là nhEng 3Vc 3i9m 3áng 

quý mà ngCSi lDn chúng ta cKn trân trXng và khai thác 39 giúp tr> phát 

tri9n t+t hYn.  

→ NhC v:y các m[c tiêu cY bRn cKn 32t trong giáo d[c tình cRm cho tr> 

m\u giáo lDn là:   

—  Nh:n biAt và th9 hi_n cRm xúc, tình cRm vDi con ngCSi, s" v:t, hi_n 

tCbng xung quanh: Tr> nh:n biAt 3Cbc các cRm xúc vui, bucn, sb hãi, t;c 

gi:n, ng2c nhiên, xPu he... Qua nét mVt, giXng nói, ch chi hoVc qua 

nhEng hình Rnh trên tranh, tr> biAt bi9u l4 cRm xúc vui, bucn, sb hãi, t;c 

gi:n, ng2c nhiên, xPu he...  

—  CRm nh:n và th9 hi_n cRm xúc trCDc v> 3kp cla thiên nhiên cu4c s+ng 

và các ho2t 34ng mang tính ngh_ thu:t: Tr> th9 hi_n s" cRm nh:n cla 

mình trCDc v> 3kp hoVc trCDc các ho2t 34ng ngh_ thu:t (chú ý lnng 

nghe/ nhìn ngnm, vui sCDng, vq tay, dùng nhEng ts gbi cRm 39 th9 hi_n 

cRm nh:n). Tr> thích các ho2t 34ng mang tính ngh_ thu:t (thích nghe, 

thích xem, bnt 3Ku có m4t s+ v:n 34ng hoà theo...) và th9 hi_n tình cRm 

trong các ho2t 34ng mang tính ngh_ thu:t mà tr> th"c hi_n. 

—  Tr$ th' hi)n nh+ng tình c/m trí tu) tích c3c: Tr> th9 hi_n niFm vui, s" 

ham thích 3Cbc tìm hi9u các s" v:t hi_n tCbng, kiên trì khi th"c hi_n các 

nhi_m v[ nh:n th;c. Có thái 34 trân trXng các kAt quR 32t 3Cbc. 

*  V6 k8 n9ng xã h<i 

S" chuy9n tiAp sang tuei m\u giáo lDn liên quan 3An s" thay 3ei vw thA vF 

tâm lí cla tr>. Tr> bnt 3Ku cRm nh:n mình là ngCSi lDn nhPt trong tPt cR 

các tr> x trCSng mKm non. 

KhR nzng kiFm chA cla tr> x 34 tuei này t+t hYn so trCDc. Do v:y, tr> có 

th9 ph[c tùng các m[c 3ích, nhi_m v[, yêu cKu cla ngCSi lDn, song các 

nhi_m v[ 3F ra phRi rõ ràng và dO hi9u, các yêu cKu phRi phù hbp vDi 34 

tuei. Trong khi hành 34ng, tr> không bw ph[ thu4c vào các tình hu+ng 

tr"c tiAp trong trò chYi và các ho2t 34ng khác. Tr> hành 34ng phù hbp 

vDi các m[c 3ích xa hYn và t" kiFm chA mình trong thSi gian lâu hYn. 

Tuy khR nzng kiFm chA t+t hYn x 34 tuei trCDc nhCng tr> v\n chCa th9 

kiFm chA 3Cbc các xung 34ng cla mình và các xúc cRm tr"c tiAp. Tr> 

m\u giáo lDn th9 hi_n tính kiên trì thCSng xuyên và có ý th;c hYn. Tr> 3ã 

có th9 3ánh giá các trx  ng2i m4t cách 3úng hYn và biAt lCbng s;c mình 
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 ! kh%c ph(c các tr, ng/i  ó. S4  5ng viên khuy:n khích c<a ng>?i lAn 

có Bnh h>,ng tích c4c và làm cho trF tin vào sHc l4c và khB nIng c<a 

mình, ng>Lc l/i s4  ánh giá m5t cách gay g%t và tiêu c4c sM làm cho trF 

nBn chí. N  5 tuOi này, trF b%t  Qu có s4 quan tâm  :n các b/n trong 

nhóm. Tình b/n On  Unh b%t  Qu nBy sinh. Chúng sXn sàng chia sF vAi 

các b/n và viYc có b/n b%t  Qu tr, nên quan trZng  [i vAi trF. HQu h:t trF 

,  5 tuOi này  ]u cBm th^y t4 tin và th! hiYn bBn thân mình thông qua 

nh`ng thành tích c<a bBn thân chúng. TrF mu[n  >Lc khang  Unh, 

mu[n  >Lc s[ng và làm viYc nh> ng>?i lAn, mu[n nhbn thHc s4 vbt và 

hiYn t>Lng xung quanh. dec biYt nh`ng  5ng cf  /o  Hc, th! hiYn thái 

 5 c<a trF vAi nh`ng ng>?i khác có m5t ý nghha h:t sHc quan trZng trong 

s4 phát tri!n các  5ng cf hành vi, g%n li]n vAi viYc lhnh h5i có ý thHc 

nh`ng chuin m4c và nh`ng quy t%c  /o  Hc trong xã h5i. 

→ Nh> vby d4a trên nh`ng  ec  i!m có liên quan tAi kh nIng xã h5i c<a trF 

, lHa tuOi mmu giáo lAn, có th! xác  Unh các m(c tiêu cf bBn cQn  /t 

trong giáo d(c kh nIng xã h5i cho trF là: 

— Th! hiYn ý thHc v] bBn thân: Nói  >Lc hZ tên, tuOi, giAi tính c<a bBn 

thân, tên b[ mp,  Ua chq nhà hoec s[  iYn tho/i. TrF nói  >Lc  i]u mình 

thích, không thích, nh`ng viYc trF  >Lc làm và không  >Lc làm. Nói 

 >Lc nh`ng  i!m gi[ng và khác b/n (dáng vF bên ngoài, giAi tính, s, 

thích và khB nIng). Bi:t vU trí c<a mình trong gia  ình. Bi:t vâng l?i, giúp 

 u ng>?i lAn nh`ng viYc vva sHc. 

— Th! hiYn s4 t4 tin, t4 l4c: c( th! là trF t4 làm m5t s[ viYc  fn giBn hwng 

ngày (vY sinh cá nhân, tr4c nhbt, chfi...). TrF c[ g%ng t4 hoàn thành công 

viYc  >Lc giao.  

— Hành vi và quy t%c Hng xx xã h5i: TrF th4c hiYn  >Lc m5t s[ quy  Unh , 

lAp, gia  ình và nfi công c5ng (sau khi chfi bi:t x:p, c^t  y chfi, không 

gây yn ào nfi công c5ng, vâng l?i ng>?i lAn, mu[n  i chfi phBi xin 

phép). TrF bi:t chào h{i, cBm fn, xin l|i, chào h{i l} phép. Chú ý nghe 

khi cô, b/n nói vAi mình, không ng%t l?i ng>?i khác; bi:t ch?  :n l>Lt. 

Bi:t l%ng nghe ý ki:n, trao  Oi, thoB thubn, chia sF kinh nghiYm vAi b/n. 

1.3. Câu h(i t+ ki-m tra ho2t 34ng 1 

Câu 1. Hãy nêu cách hi!u c<a anh/chU v] tình cBm, kh nIng xã h5i và  >a 

ra m5t vài ví d( minh ho/. 
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Câu 2. Hãy nêu ng(n g)n vào b.ng sau 1ây nh4ng 15c 1i8m n:i b;t v= 

tình c.m, kA nBng xã hDi cEa trG H 1D tu:i nhà trG, tI 1ó xác 1Lnh các mMc 

tiêu cNn 1Ot.  

 !c $i&m v) tình 

c.m c/a tr2 nhà tr2 

M5c tiêu c8n $9t 

 !c $i&m v) k; n<ng 

xã h@i c/a tr2  

nhà tr2 

M5c tiêu  

c8n $9t 

 

 

 

 

 

 

 

   

Câu 3. Hãy nêu ng(n g)n vào b.ng sau 1ây nh4ng 15c 1i8m n:i b;t v= 

tình c.m, kA nBng xã hDi cEa trG H 1D tu:i mQu giáo bé, tI 1ó xác 1Lnh các 

mMc tiêu cNn 1Ot.  

 !c $i&m v) tình 

c.m c/a tr2  

mAu giáo bé 

M5c tiêu  

c8n $9t 

 !c $i&m v) k; n<ng 

xã h@i c/a tr2  

mAu giáo bé 

M5c tiêu  

c8n $9t 
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Câu 4. Hãy nêu ng(n g)n vào b.ng sau 1ây nh4ng 15c 1i8m n:i b;t v= 

tình c.m, kA nBng xã hDi cEa trG H 1D tu:i mIu giáo nhK, tL 1ó xác 1Nnh 

các mOc tiêu cPn 1Qt.  

 !c $i&m v) tình 

c.m c/a tr2  

m3u giáo nh8 

M:c tiêu  

c<n $=t 

 !c $i&m v) k? n@ng 

xã hCi c/a tr2  

m3u giáo nh8 

M:c tiêu  

c<n $=t 

 

 

 

 

 

 

 

   

Câu 5. Hãy nêu ng(n g)n vào b.ng sau 1ây nh4ng 15c 1i8m n:i b;t v= 

tình c.m, kA nBng xã hDi cEa trG H 1D tu:i mIu giáo lTn, tL 1ó xác 1Nnh 

các mOc tiêu cPn 1Qt.  

 !c $i&m v) tình 

c.m c/a tr2  

m3u giáo lEn 

M:c tiêu  

c<n $=t 

 !c $i&m v) k? n@ng 

xã hCi c/a tr2  

m3u giáo lEn 

M:c tiêu  

c<n $=t 

 

 

 

 

 

 

 

   

Hoạt động 2. Xây dựng nội dung và xác định phương pháp 

giáo dục trẻ mầm non để đạt mục tiêu 

1. M:c tiêu 

H)c viên n(m 1UVc cW sH xác 1Nnh nDi dung, xây dYng 1UVc các nDi dung 

cPn giáo dOc trG H mZi 1D tu:i. 

H)c viên lYa ch)n 1UVc phUWng pháp giáo dOc phù hVp 18 tri8n khai các 

nDi dung nh]m 1Qt mOc tiêu giáo dOc. 
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2. Cách th(c hi*n 

2.1. V% n'i dung giáo d.c tình c3m và k8 n9ng xã h'i 

Cách xác &'nh n)i dung 

 

 

 

 

 

 

Sau khi &1c các m3c g4i ý, h1c viên t: phác th<o n)i dung giáo d3c c3 

th> cho t?ng &) tu@i. Sau &ó &1c các thông tin dDEi &ây: 

a.  V$ n&i dung giáo d-c tình c2m 

 M-c tiêu giáo d-c tình c4m N7i dung giáo d-c 

Nhà  

trL 

— Nh5n bi7t và th: hi;n c2m xúc 

v>i con ng?@i, sC v5t gDn gEi: 

 + T? 3 — 6 tháng tu@i: TrL bi>u l) 

thích hóng chuyUn, bi>u l) c<m 

xúc vEi khuôn mWt, gi1ng nói, cX 

chY cZa ngD[i giao ti\p cùng trL. 

TrL thích thú vEi &  ̂ v_t chuy>n 

&)ng, có màu sac và chuy>n 

&)ng. 

+ T? 6 — 12 tháng tu@i: TrL bi>u l) 

s: thích giao ti\p bdng âm thanh, 

cX chY vEi ngD[i giao ti\p cùng. 

TrL bi>u l) các c<m xúc vEi ngD[i 

xung quanh. TrL thích chfi vEi 

các &^ chfi chuy>n &)ng, có màu 

sac sWc sg và phát ra âm thanh. 

— Nh5n bi7t và th: hi;n m&t sH 

trJng thái c2m xúc: 

+ T? 3 — 12 tháng tu@i: t_p bi>u 

hiUn tình c<m, c<m xúc. 

+ T? 12 — 24 tháng tu@i: bi>u l) 

c<m xúc khác nhau vEi nhjng 

ngD[i xung quanh. 

+ T? 24 — 36 tháng tu@i: nh_n 

bi\t và th> hiUn m)t sk trlng thái 

c<m xúc: vui, bu^n, tmc gi_n. 

 

 

 

 

 

Cf sn xây d:ng n)i dung: 

+ ChDfng trình giáo d3c mom non 

(tham kh<o cukn Ch?Lng trình  giáo 

d-c mDm non). 

+ rWc &i>m phát tri>n và  M3c tiêu con 

&lt cho t?ng &) tu@i (tham kh<o phon 

1.2, các tài liUu g4i ý, quan sát th:c t\ n 

các nhóm trL). 

 

N&i dung giáo d-c c- 

th: cho tMng N& tuOi. 
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 M"c tiêu giáo d"c tình c/m N2i dung giáo d"c 

+ T# 12 — 24 tháng tu.i: Tr2 bi4u 

l6 s8 thích thú giao ti>p b@ng cA 

chB, lDi nói vGi nhHng ngIDi gJn 

gKi. Tr2 cMm nhOn và bi4u l6 cMm 

xúc vui, buRn, sS hãi cUa mình vGi 

ngIDi xung quanh. Tr2 thích chXi 

vGi YR chXi, có YR chXi yêu thích 

và quan sát m6t s\ Y\i tISng thú 

v] xung quanh (con vOt, YR vOt). 

+ T# 24 — 36 tháng tu.i: Tr2 bi4u 

l6 s8 thích thú giao ti>p b@ng cA 

chB, lDi nói vGi ngIDi khác. Tr2 

nhOn bi>t YISc trcng thái cMm 

xúc vui, buRn, sS hãi. Tr2 bi4u l6 

các cMm xúc này qua nét met, cA 

chB. Tr2 bi4u l6 s8 thân thign vGi 

các Y\i tISng quen thu6c (con 

vOt, YR vOt, cây ci...). 

— Tr" th& hi(n c+m xúc qua các 

ho4t 56ng mang tính ngh( thu9t:  

+ T# 3 — 6 tháng tu.i: Tr2 bi4u l6 

cMm xúc tích c8c khi nghe hát, 

nghe các âm thanh (nghe, cIDi, 

khua tay chân). 

+ T# 6 — 12 tháng tu.i: Tr2 bi4u l6 

cMm xúc tích c8c khi nghe hát, 

nghe các âm thanh (nhún nhMy, 

vj tay, reo cIDi...). 

+ T# 12 — 24 tháng tu.i: Tr2 thích 

nghe hát và vOn Y6ng theo nhcc. 

Thích xem tranh Mnh, thích vk. 

+ T# 24 — 36 tháng tu.i: Tr2 bi>t 

hát và vOn Y6ng theo vài bài hát, 

bMn nhcc. Tr2 thích xem tranh, 

Mnh, x>p hình, tô, vk (cJm bút di 

màu, vk ngugch ngocc). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

— Phát tri&n c+m xúc th=m m> 

 

+ T# 3 — 12 tháng tu.i: nghe âm 

thanh m6t s\ YR vOt, YR chXi; 

nghe hát ru, nghe nhcc. 

 

+ T# 12 — 24 tháng tu.i: nghe hát, 

nghe nhcc, âm thanh cUa các 

nhcc co; hát theo và tOp vOn 

Y6ng YXn giMn theo nhcc; tOp 

cJm bút vk, xem tranh. 

+ T# 24 — 36 tháng tu.i: nghe hát, 

nghe nhcc vGi các giai Yigu khác 

nhau, âm thanh cUa các nhcc co; 

Hát và tOp vOn Y6ng YXn giMn 

theo nhcc. Vk các YIDng nét 

khác nhau, di màu, xé, vò, x>p 

hình; xem tranh.  
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 M"c tiêu giáo d"c tình c/m N2i dung giáo d"c 

M!u 

giáo 

bé 

— Nh$n bi(t và th, hi-n c/m xúc, 

tình c/m v5i con ng89i, s; v$t 

hi-n t8<ng xung quanh: Tr- nh0n 

ra các c3m xúc vui, bu9n, s; hãi, 

t>c gi0n qua nét m@t, giAng nói 

ho@c qua nhCng hình 3nh trên 

tranh. Tr- biGt biHu lJ c3m xúc 

vui, bu9n, s; hãi, t>c gi0n. 

— C/m nh$n và th, hi-n c/m xúc 

tr85c vB CDp cFa thiên nhiên cuHc 

sIng và các hoKt CHng mang tính 

ngh- thu$t: Tr- thH hiKn sL c3m 

nh0n cMa mình trNOc v- PQp ho@c 

trNOc các hoSt PJng nghK thu0t 

(lUng nghe/ nhìn ngUm, vui 

sNOng, vX tay, nói nhCng tZ thH 

hiKn c3m nh0n). Tr- thích các 

hoSt PJng mang tính nghK thu0t 

(thích nghe, thích xem, thích hát, 

PAc th], v^...). 

 

— Nh$n bi(t và th, hi-n c/m xúc, 

tình c/m v5i con ng89i, s; v$t 

hi-n t8<ng xung quanh: 

+ Nh0n biGt mJt sb trSng thái 

c3m xúc: vui, bu9n, s; hãi, t>c 

gi0n. 

+ BiHu lJ trSng thái c3m xúc qua 

cd che, giAng nói, nét m@t. 

 

— C/m nh$n và th, hi-n c/m xúc 

tr85c vB CDp cFa thiên nhiên cuHc 

sIng và các hoKt CHng mang tính 

ngh- thu$t: 

+ Quan tâm PGn các c3nh PQp 

xung quanh, mJt sb lh hJi cMa 

quê hN]ng Pit nNOc. 

+ Tham gia vào các hoSt PJng 

mang tính nghK thu0t phù h;p. 

+ BiHu lJ các c3m xúc tích cLc 

trNOc v- PQp cMa c3nh v0t, các 

âm thanh dh chmu, các hoSt PJng 

mang tính nghK thu0t. 

M!u 

giáo 

nhn 

— Nh$n bi(t và th, hi-n c/m xúc, 

tình c/m v5i con ng89i, s; v$t 

hi-n t8<ng xung quanh: Tr- nh0n 

biGt PN;c các c3m xúc vui, bu9n, 

s; hãi, t>c gi0n, ngSc nhiên qua 

nét m@t, giAng nói, cd che  ho@c 

qua nhCng hình 3nh trên tranh. 

Tr- biGt biHu lJ c3m xúc vui, 

bu9n, s; hãi, t>c gi0n. 

— C/m nh$n và th, hi-n c/m xúc 

tr85c vB CDp cFa thiên nhiên cuHc 

— Nh$n bi(t và th, hi-n c/m xúc, 

tình c/m v5i con ng89i, s; v$t 

hi-n t8<ng xung quanh: 

+ Nh0n biGt mJt sb trSng thái 

c3m xúc: vui, bu9n, s; hãi, t>c 

gi0n, ngSc nhiên. 

+ BiHu lJ trSng thái c3m xúc qua 

cd che, giAng nói, nét m@t. 

 

—  C/m nh$n và th, hi-n c/m xúc 

tr85c vB CDp cFa thiên nhiên cuHc 
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 M"c tiêu giáo d"c tình c/m N2i dung giáo d"c 

s!ng và các ho+t -.ng mang tính 

ngh2 thu4t: Tr$ th' hi)n s, c.m 

nh0n c1a mình tr45c v$ 78p ho;c 

tr45c các ho=t 7>ng ngh) thu0t 

(chú ý lEng nghe/ nhìn ngEm, vui 

s45ng, vI tay, dùng nhMng tN gOi 

c.m 7' th' hi)n c.m nh0n). Tr$ 

thích các ho=t 7>ng mang tính 

ngh) thu0t (thích nghe, thích 

xem, bEt 7Uu có m>t sW v0n 7>ng 

hoà theo...). 

s!ng và các ho+t -.ng mang tính 

ngh2 thu4t: 

+ Quan tâm 7\n các c.nh 78p 

xung quanh. 

+ Tham gia vào các ho=t 7>ng 

mang tính ngh) thu0t phù hOp. 

+ Bi'u l> các c.m xúc tích c,c 

tr45c v$ 78p c1a c.nh v0t, các 

âm thanh d_ ch`u, các ho=t 7>ng 

mang tính ngh) thu0t. 

Mbu 

giáo 

l5n 

— Nh4n bi:t và th; hi2n c<m xúc, 

tình c<m vAi con ngBCi, sD v4t 

hi2n tBEng xung quanh: Tr$ nh0n 

bi\t 74Oc các c.m xúc vui, bucn, 

sO hãi, tec gi0n, ng=c nhiên, xgu 

hh... qua nét m;t, gijng nói, ck 

chl ho;c qua nhMng hình .nh trên 

tranh. Tr$ bi\t bi'u l> c.m xúc 

vui, bucn, sO hãi, tec gi0n, ng=c 

nhiên, xgu hh...  

 

 

 

 

 

 

— C<m nh4n và th; hi2n c<m xúc 

trBAc vI -Jp cLa thiên nhiên cu.c 

s!ng và các ho+t -.ng mang tính 

ngh2 thu4t: Tr$ th' hi)n s, c.m 

nh0n c1a mình tr45c v$ 78p ho;c 

tr45c các ho=t 7>ng ngh) thu0t 

(chú ý lEng nghe/ nhìn ngEm, vui 

— Nh4n bi:t và th; hi2n c<m xúc, 

tình c<m vAi con ngBCi, sD v4t 

hi2n tBEng xung quanh: 

+ Nh0n bi\t m>t sW tr=ng thái 

c.m xúc: vui, bucn, sO hãi, tec 

gi0n, ng=c nhiên, xgu hh qua các 

hình thec khác nhau. 

+ Bi'u l> tr=ng thái c.m xúc qua 

ck chl, gijng nói, nét m;t. 

+ Bày tp tình c.m phù hOp v5i 

tr=ng thái c.m xúc c1a ng4qi 

khác trong các tình huWng giao 

ti\p khác nhau. 

+ MWi quan h) giMa hành vi c1a 

tr$ v5i c.m xúc c1a ng4qi khác. 

 

—  C<m nh4n và th; hi2n c<m xúc 

trBAc vI -Jp cLa thiên nhiên cLa 

quê hBNng, -Ot nBAc và các ho+t 

-.ng mang tính ngh2 thu4t; lòng 

kính yêu lãnh tV: 

+ Quan tâm 7\n các c.nh 78p 

xung quanh, các di tích l`ch sk, m>t 
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 M"c tiêu giáo d"c tình c/m N2i dung giáo d"c 

s!"ng, v( tay, dùng nh/ng t0 g1i 

c4m 67 th7 hi8n c4m nh9n). Tr> 

thích các hoBt 6Cng mang tính 

ngh8 thu9t (thích nghe, thích 

xem, bIt 6Ju có mCt sL v9n 6Cng 

hoà theo...) và th7 hi8n tình c4m 

trong các hoBt 6Cng mang tính 

ngh8 thu9t mà tr> thOc hi8n. 

— Tr$ th' hi)n nh+ng tình c/m trí 

tu) tích c3c: Tr> th7 hi8n niQm 

vui, sO ham thích 6!1c tìm hi7u 

các sO v9t hi8n t!1ng xung quanh; 

kiên trì khi thOc hi8n các nhi8m 

vV nh9n thWc; có thái 6C trân 

trYng các kZt qu4 6Bt 6!1c. 

sL l\ hCi c]a quê h!^ng 6_t n!"c. 

+ Tham gia vào các hoBt 6Cng 

mang tính ngh8 thu9t phù h1p. 

+ Bi7u lC các c4m xúc tích cOc 

tr!"c v> 6dp c]a c4nh v9t, các 

âm thanh d\ cheu, các hoBt 6Cng 

mang tính ngh8 thu9t. 

+ Lòng kính yêu Bác Hi, các anh 

hùng dân tCc. 

— Bi'u hi)n c/m xúc tích c3c 

tr78c các :;i t7<ng và ho@t :Ang 

nhBn thCc: 

+ Th7 hi8n niQm vui, sO ham 

thích khi 6!1c tìm hi7u các sO 

v9t, hi8n t!1ng xung quanh. 

+ Kiên trì thOc hi8n nhi8m vV 

6!1c giao. 

+ Trân trYng kZt qu4 6Bt 6!1c. 

b.  VI nAi dung giáo dKc kM nNng xã hAi 

 
M"c tiêu giáo d"c  

k4 n5ng xã h2i 

N2i dung giáo d"c  

k4 n5ng xã h2i 

Nhà tr> 

— Bi'u lA s3 nhBn thCc vI b/n 

thân: 

+ T0 3 — 6 tháng: Tr> quay 6Ju 

vQ phía phát ra âm thanh hooc 

tiZng gYi. 

+ T0 6 — 12 tháng: Tr> nh9n ra 

tên c]a mình và có ph4n Wng 

khi nghe gYi tên. 

+ T0 12 — 24 tháng: Tr> nh9n ra 

mình trong g!^ng, trong 4nh 

(chs vào hình 4nh c]a mình khi 

6!1c hti). 

— Ý thCc vI b/n thân: 

+ T0 3 — 12 tháng tuui: Ch^i v"i 

bàn tay, bàn chân c]a b4n 

thân, làm quen v"i tên gYi c]a 

mình.  

+ T0 12 — 24 tháng tuui: Nh9n 

biZt tên gYi, hình 4nh b4n thân.  

+ T0 24 — 36 tháng tuui: Nh9n 

biZt tên gYi, mCt sL 6oc 6i7m 

bên ngoài b4n thân; nh9n biZt 

mCt sL 6i dùng, 6i ch^i yêu 

thích c]a mình.  
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M"c tiêu giáo d"c  

k- n/ng xã h3i 

N3i dung giáo d"c  

k- n/ng xã h3i 

+ T# 24 — 36 tháng: Tr0 nói 345c 

vài thông tin v: b<n thân nh4 

tên, tuAi. Tr0 biCt thD hiEn 3i:u 

mình thích và không thích. 

— Th$c hi'n hành vi xã h-i  

./n gi1n: 

+ T# 3 — 6 tháng tuAi: Tr0 3áp lLi 

ng4Mi giao tiCp vPi mình bQng 

các ph<n Rng xúc c<m tích cUc. 

+ T# 6 — 12 tháng tuAi: Tr0 bWt 

ch4Pc mXt vài hành vi 3Yn gi<n 

thD hiEn tình c<m 

+ T# 12 — 24 tháng tuAi: Tr0 chào 

khi 345c nhWc nhZ. Tr0 bWt 

ch4Pc mXt vài hành vi xã hXi 

v\n th4Mng th]y (bC búp bê, 

nghe 3iEn thoLi...). Tr0 làm theo 

mXt sc yêu cdu 3Yn gi<n cea 

ng4Mi lPn. 

+ T# 24 — 36 tháng tuAi: Tr0 biCt 

chào, biCt c<m Yn, biCt thêm t# 

“L”, “dL” khi nói vPi ng4Mi lPn. 

BiCt thUc hiEn mXt sc hành vi xã 

hXi 3Yn gi<n qua trò chYi gi< bX. 

Tr0 chYi thân thiEn cLnh tr0 

khác. Tr0 thUc hiEn mXt sc yêu 

cdu cea ng4Mi lPn.   

 

 

 

 

 

— M4i quan h' tích c$c v:i con 

ng<=i và s$ v?t g@n gAi: 

+ 3 — 12 tháng tuAi: Giao tiCp 

vPi ng4Mi khác bQng âm thanh, 

hành 3Xng. ChYi vPi 3n chYi, 

3n vot. 

+ 12 — 24 tháng tuAi: Giao tiCp 

vPi cô và bLn; top sq drng 3n 

dùng, 3n chYi, quan tâm 3Cn 

các vot nuôi. 

+ 24 — 36 tháng tuAi: Giao tiCp 

vPi nhtng ng4Mi xung quanh, 

chYi thân thiEn vPi bLn (chYi 

cLnh bLn, không tranh giành, 

không 3ánh bLn). Quan tâm 

3Cn các con vot nuôi.ThUc hiEn 

yêu cdu 3Yn gi<n mà ng4Mi khác 

(ng4Mi thân quen) yêu cdu. 

— Hành vi vCn hoá ./n gi1n: 

+ T# 3 — 12 tháng tuAi: Làm 

theo h4Png d\n: chào, tLm biEt. 

+ T# 12 — 24 tháng tuAi: ThUc 

hiEn mXt sc yêu cdu trong giao 

tiCp: chào, tLm biEt, c<m Yn, 

nói t# “L”, “dL”. 

+ T# 24 — 36 tháng tuAi: ThUc 

hiEn mXt sc hành vi vwn hoá 

trong giao tiCp: chào khi gxp  
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M"c tiêu giáo d"c  

k- n/ng xã h3i 

N3i dung giáo d"c  

k- n/ng xã h3i 

và khi t'm bi*t, c-m .n, nói t1 

“'”, “d'”, “vâng '”. Th9c hi*n 

m:t s< quy @Anh @.n gi-n 

trong sinh ho't D nhóm, lFp 

(xJp hàng chK @Jn lLMt, cNt @O 

vào n.i quy @Anh). 

MRu 

giáo 

bé 

— Th$ hi&n ý th*c v- b/n thân: 

TrV nói @LMc tên, tuXi, giFi tính 

cZa b-n thân; nói @LMc @i]u bé 

thích, không thích. 

— Th$ hi&n s2 t2 tin, t2 l2c: c_ 

th` là trV m'nh d'n tham gia 

vào các ho't @:ng. TrV c< gang 

th9c hi*n công vi*c @LMc giao.  

— Th2c hi&n hành vi và quy t:c 

*ng x= xã h?i: TrV th9c hi*n 

@LMc m:t s< quy @Anh D lFp và 

gia @ình (sau khi ch.i biJt xJp, 

cNt @O ch.i, không tranh giành 

@O ch.i, vâng lKi ngLKi lFn). TrV 

biJt chào hci, c-m .n, xin ldi khi 

@LMc nhac nhD. Chú ý nghe khi 

ngLKi khác nói vFi mình. Cùng 

ch.i vFi các b'n trong các trò 

ch.i theo nhóm nhc. 

 

— Ý th*c v- b/n thân: 

+ Tên, tuXi, giFi tính. 

+ Nhmng @i]u bé thích, không 

thích. 

— Hành vi và quy t:c *ng x=  

xã h?i: 

 + BiJt @LMc m:t s< quy @Anh D 

lFp và D gia @ình. 

+ Co chp, lKi nói lq phép. 

+ ChK @Jn lLMt. 

+ Yêu mJn b<, ms, anh chA em 

trong gia @ình. 

+ Ch.i hoà thutn vFi các b'n. 

+ Nhtn biJt hành vi “@úng —

sai”, “t<t — xNu”. 

— Quan tâm EFn môi trIJng sKng: 

+ TiJt ki*m các nguOn vtt li*u, 

nhiên li*u. 

+ Gim gìn v* sinh môi trLKng. 

+ B-o v*, chwm sóc con vtt và 

cây c<i. 

MRu  

giáo  

nhx 

— Th$ hi&n ý th*c v- b/n thân: 

Nói @LMc hy tên, tuXi, giFi tính 

cZa b-n thân, tên b< ms; nói 

@LMc @i]u mình thích, không 

thích, nhmng vi*c @LMc làm. 

— Ý th*c v- b/n thân: 

+ Tên, tuXi, giFi tính. 

+ SD thích, kh- nwng cZa b-n 

thân. 



 | MODULE MN 2  
74 

 
M"c tiêu giáo d"c  

k- n/ng xã h3i 

N3i dung giáo d"c  

k- n/ng xã h3i 

— Th$ hi&n s) t) tin, t) l)c: Tr" 

t% ch(n *+ ch,i, trò ch,i theo ý 

thích; c5 g7ng hoàn thành công 

vi;c *<=c giao.  

— Th)c hi&n hành vi và quy t4c 

5ng x8 xã h:i: Tr" th%c hi;n 

*<=c mAt s5 quy *Fnh G lIp, gia 

*ình (sau khi ch,i biOt xOp, cQt 

*+ ch,i, giR ngS không gây +n, 

vâng lRi ng<Ri lIn). Tr" biOt 

chào hVi, cWm ,n, xin lXi, chào 

hVi lY phép; chú ý nghe khi cô, 

b\n nói vIi mình; biOt chR *On 

l<=t khi *<=c nh7c nhG; biOt 

trao *^i thoW thu_n vIi b\n *  ̀

cùng th%c hi;n ho\t *Ang chung. 

 

— Hành vi và quy t4c 5ng x8  

xã h:i: 

+ BiOt *<=c mAt s5 quy *Fnh G 

lIp và G gia *ình và n,i công cAng. 

+ L7ng nghe ý kiOn cSa ng<Ri 

khác, sf dhng cf chi, lRi nói lY 

phép. 

+ ChR *On l<=t, h=p tác. 

+ Yêu mOn quan tâm *On ng<Ri 

thân trong gia *ình. 

+ Quan tâm, giúp *n b\n. 

+ Phân bi;t hành vi “*úng —

sai”, “t5t — xQu”. 

— Quan tâm @An môi trDEng sFng: 

+ TiOt ki;m các ngu+n v_t li;u, 

nhiên li;u. 

+ Git gìn v; sinh môi tr<Rng. 

+ BWo v;, chum sóc con v_t và 

cây c5i. 

Mwu  

giáo  

lIn 

— Th$ hi&n ý th5c vH bJn thân: 

Nói *<=c h( tên, tu^i, giIi tính 

cSa bWn thân, tên b5 mz, *Fa chi 

nhà ho{c s5 *i;n tho\i. Tr" nói 

*<=c *i|u mình thích, không 

thích, nhtng vi;c tr" *<=c làm 

và không *<=c làm; nói *<=c 

nhtng *i`m gi5ng và khác b\n 

(dáng v" bên ngoài, giIi tính, sG 

thích và khW nung); biOt vF trí 

cSa mình trong gia *ình; biOt 

vâng lRi, giúp *n ng<Ri lIn 

nhtng vi;c v}a s~c. 

— Ý th5c vH bJn thân: 

+ Th  ̀hi;n sG thích, khW nung cSa 

bWn thân. 

+ BiOt *<=c *i`m gi5ng và khác 

nhau gita mình vIi ng<Ri khác. 

+ B<Ic *�u ý th~c *<=c vF trí, 

trách nhi;m cSa bWn thân 

trong gia *ình và lIp h(c. 

+ Th%c hi;n các công vi;c *<=c 

giao. ChS *Ang, *Ac l_p trong 

mAt s5 ho\t *Ang. 

+ M\nh d\n, t% tin bày tV ý 

kiOn. 
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M"c tiêu giáo d"c  

k- n/ng xã h3i 

N3i dung giáo d"c  

k- n/ng xã h3i 

— Th$ hi&n s) t) tin, t) l)c: Tr" 

t% làm m)t s+ vi.c 01n gi4n 

h6ng ngày (v. sinh cá nhân, tr%c 

nh<t, ch1i...). Tr" c+ g?ng t% 

hoàn thành công vi.c 0BCc giao.  

— Hành vi và quy t5c 6ng x9 xã 

h;i: Tr" th%c hi.n 0BCc m)t s+ 

quy 0Gnh H lIp, gia 0ình và n1i 

công c)ng (sau khi ch1i biNt 

xNp, cPt 0Q ch1i, không gây Qn 

ào n1i công c)ng, vâng lRi ngBRi 

lIn, mu+n 0i ch1i ph4i xin 

phép). Tr" biNt chào hTi, c4m 

1n, xin lUi, chào hTi lV phép; chú 

ý nghe khi cô, b[n nói vIi mình; 

không ng?t lRi ngBRi khác; biNt 

chR 0Nn lBCt; biNt l?ng nghe ý 

kiNn, trao 0]i, tho4 thu<n, chia 

s" kinh nghi.m vIi b[n. 

— Hành vi và quy t5c 6ng x9 xã 

h;i: 

+ BiNt 0BCc m)t s+ quy 0Gnh H 

lIp, gia 0ình và n1i công c)ng. 

+ L?ng nghe ý kiNn caa ngBRi 

khác, sb ddng cb che, lRi nói lV 

phép, lGch s%. 

+ Tôn trfng, hCp tác, chPp nh<n. 

+ Yêu mNn quan tâm, chia s", 

giúp 0i b[n. 

+ Nh<n xét và tT thái 0) vIi 

hành vi “0úng — sai”, “t+t — xPu”. 

— Quan tâm @An môi trDEng sFng: 

+ TiNt ki.m các nguQn v<t li.u, 

nhiên li.u. 

+ Gio gìn v. sinh môi trBRng. 

+ B4o v., chpm sóc con v<t và 

cây c+i. 

2.2. Xác &'nh ph+,ng pháp giáo d1c 

—  HV nêu nhong phB1ng pháp giáo ddc phù hCp vIi vi.c tritn khai các n)i 

dung nêu trên (Hfc viên li.t kê ra nháp). 

—  HBIng dun cách xác 0Gnh phB1ng pháp giáo ddc 0[t hi.u qu4: 

Tw các phB1ng pháp 0ã li.t kê, hfc viên tr4 lRi các câu hTi sau 

 

  

 

 

 

PhB1ng 

pháp… 

Có tht sb ddng 0t tritn khai n)i dung nào? 

VIi các 0+i tBCng khác nhau (GV, HS) khi tritn 

khai n)i dung này thì s~ có hi.u qu4 cd tht nhB 

thN nào? 

Sb ddng phB1ng pháp này có khó khpn  

gì không? 
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Sau $ây là m*t s- ph01ng pháp giáo d8c c8 th:: 

a. Giao l'u tình c.m, ti1p xúc g6n g7i  

*  M8c $ích 

Ph01ng pháp này nh@m tAo ra sC tin t0Dng, gFn bó giIa trJ vLi nhIng 

ng0Mi xung quanh. TRng c0Mng sC phát tri:n cSa các giác quan. Góp 

phUn tích cCc phát tri:n các kW nRng xã h*i. 

*  Cách thCc hiZn 

—  Luôn $: ý tLi trJ, tAo nhi_u thMi gian nh`t có th: cho viZc giao l0u vLi trJ. 

Giao l0u tran vbn $0cc hi:u là m*t quá trình gem cf nhIng thông tin 

b@ng lMi nói, nhIng cg chh $iZu b* th: hiZn cfm xúc, ánh mFt, nét mkt 

cSa ng0Mi giao l0u cùng trJ. VLi trJ nhn nhIng âm thanh ngôn ngI tuy 

không mang giá tro nhi_u v_ mkt ngI nghWa song sC kpt hcp giIa âm 

thanh, $iZu b*, $kc biZt là nét mkt và ánh mFt sq khipn trJ cfm nhrn 

$0cc tình cfm, thái $* cSa ng0Mi cùng giao tipp, trJ sq có phfn sng 

h0Dng sng lAi. Khi trJ lLn h1n thì nhIng cu*c trò chuyZn h0Lng vào m*t 

n*i dung c8 th: (viZc trJ $ang làm, m*t $-i t0cng mà trJ $ang quan tâm, 

tâm trAng cSa trJ...) mang ý nghWa nhi_u mkt: phát tri:n ngôn ngI, t0 

duy, các chsc nRng tâm lí, tình cfm, kW nRng giao tipp sng xg.  

—  VLi trJ nhn, sC phát tri:n các giác quan có ý nghWa to lLn bDi nó mD ra 

t`m màn nhrn thsc thp giLi r*ng lLn xung quanh trJ. Khi tipp xúc vLi trJ, 

cUn tAo nhi_u c1 h*i $: trJ rèn luyZn các giác quan vLi c`p $* tRng dUn 

theo lsa tuzi, ví d8: trJ hài nhi có th: cfm nhrn sC nhb nhàng qua tipp 

xúc làn da (áp má, xoa tay vào da bé và ng0cc lAi, các $*ng tác xoa 

nFn...), trJ `u nhi có th: luyZn xúc giác vLi các sFc thái tính ch`t rõ, mang 

tính $-i lrp nh0 nh|n mon, thô ráp, lAnh, `m nóng; hokc làm quen vLi 

các âm thanh khác nhau: tipng nói, tipng chuông, tipng v~ tay; luyZn 

trp phfn sng vLi c0Mng $* âm thanh khác nhau: thì thUm, nói $S nghe, 

nói lLn... 

Ph01ng pháp này nên áp d8ng vLi trJ ngay khi trJ còn r`t nhn và phfi 

thCc hiZn th0Mng xuyên. SC quan tâm, gUn g�i cSa ng0Mi lLn dành cho 

trJ là r`t cUn thipt song cUn tAo cho trJ nhIng khofng riêng $: trJ tC xoay 

sD nh@m tránh nhIng hZ quf tiêu cCc nh0 trJ trD nên quá ph8 thu*c, hay 

làm n�ng, luôn cUn có ng0Mi D bên. 
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b. Dùng l(i nói  

*  M#c %ích: 

Giúp tr/ n1m %34c n5i dung các yêu c<u c<n th=c hi>n; giúp giáo viên 

truyBn tCi tDi tr/ m5t cách %<y %E các vFn %B giáo d#c. 

*  Cách th=c hi>n: 

Ph3Jng pháp này gLm các hình thNc khác nhau nh3: trò chuy>n, 

phân tích, giCng giCi. TU phù h4p vDi %Wc %iUm nhXn thNc cEa tr/ em 

lNa tu[i m<m non, ph3Jng pháp này nên s] d#ng k^t h4p cùng 

ph3Jng pháp tr=c quan. Nh3 vXy sa giúp tr/ nhXn thNc m5t cách %<y 

%E và chính xác hJn.  

Giáo viên c<n chucn be tr3Dc vB cu5c trò chuy>n vDi tr/: xác %enh m#c 

%ich, nhfng n5i dung trò chuy>n vDi tr/, nhfng lgi dhn d1t và cách dhn 

d1t (bjng m5t tình hukng/ m5t %omn truy>n ng1n/ m5t %omn phim...), 

nhfng %omn trao %[i (l3gng tr3Dc các tình hukng phCn Nng cEa tr/). Chú 

ý tDi cách dhn d1t bpi %ây là %iUm mFu chkt lôi cukn hNng thú và s= chú 

ý cEa tr/, giúp tr/ ti^p thu tkt hay không tkt các n5i dung ti^p sau và phCi 

duy trì tkt hNng thú cEa tr/ trong toàn b5 quá trình nói chuy>n. Cách %Wt 

câu hsi, cách dùng câu tt và thgi gian trò chuy>n phCi phù h4p vDi %Wc 

%iUm nhXn thNc và khC nung tXp trung cEa tr/. H<u nh3 khó có tr/ nào 

dù là tr/ mhu giáo lDn có thU kiên nhhn ngLi nghe m5t cu5c diwn thuy^t 

chay dài khoCng 15 — 20 phút. T5 phNc tmp cEa các câu kU, câu hsi c<n 

tu} thu5c vào %ki t34ng trò chuy>n. S= thay %[i linh homt các hình thNc 

trò chuy>n (k^t h4p s] d#ng các vXt d#ng tr=c quan, k^t h4p các hành 

%5ng thU hi>n,...) sa làm tung hNng thú, tung %5 tXp trung và tung hi>u 

quC ghi nhD các n5i dung %34c %B cXp. 

c. S- d/ng tình hu4ng 

*  M#c %ích: 

Hình thành cho tr/ k� nung giCi quy^t nhfng tình hukng th3gng gWp 

trong cu5c skng hjng ngày. Tr/ có s= g1n k^t gifa nhfng n5i dung %34c 

dmy vDi th=c t^ cu5c skng; d<n nhXn thNc %34c s= c<n thi^t cEa các homt 

%5ng h�c tXp và rèn luy>n. 

*  Cách th=c hi>n: 

Các tình hukng có thU xCy ra trong cu5c skng hjng ngày, tuy nhiên lomi 

tình hukng này không “s�n có” làm Cnh h3png tDi tính chE %5ng cEa 

giáo viên. HJn nfa các tình hukng khá %a dmng, th3gng ít khi lWp lmi 

nguyên xi, do vXy nó %òi hsi p giáo viên phCi bao quát lDp sát sao, %Wc 
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bi"t c&n tinh ý *+ phát hi"n ra các tình hu2ng có v6n *7, có th+ t9n d;ng 

*+ giáo d;c tr=. Ngay cA khi *ã phát hi"n ra tình hu2ng có v6n *7 thì tuD 

tEng giáo viên mà cách xJ lí các tình hu2ng *ó vào m;c *ích giáo d;c 

cMng r6t khác nhau. Ni7u này ph; thuOc vào kinh nghi"m sQ phRm, vSn 

hoá cá nhân cUa giáo viên. 

Trên thWc tX, nhi7u tình hu2ng h&u nhQ ít khi, th9m chí không bao giZ 

xAy ra trong môi trQZng trQZng m&m non. Ví d; nhQ lRc *QZng, b\ b]t 

cóc, giúp *_ ngQZi già... Vì v9y, *+ tr= *Q`c luy"n t9p, giáo viên c&n tRo ra 

các tình hu2ng: thông qua xây dWng k\ch bAn chci trò chci *óng k\ch. 

Thông qua tình hu2ng, giáo viên dàn dWng *+ *Qa tr= vào hoRt *Ong vei 

tình hu2ng *ó. Nhfng tình hu2ng giáo d;c sg có giá tr\ tác *Ong cao hcn 

khi *Q`c áp d;ng cho mOt cá nhân hohc mOt nhóm nhi tr=. Vì v9y giáo 

viên nên quan sát kj tr= *+ phát hi"n nhfng v6n *7 c&n phAi tác *Ong, 

xây dWng “k\ch bAn tình hu2ng” và có kX hoRch tri+n khai. Sau khi trAi 

nghi"m tình hu2ng, giáo viên c&n giúp tr= *úc kXt lRi *+ tr= ghi nhe *&y 

*U và chính xác hcn. Boi trong quá trình thWc hi"n, nhi7u khi tr= b\ chi 

ph2i boi yXu t2 cAm xúc vào mOt vài chi tiXt nào *ó. 

d.  S$ d%ng trò ch-i 

*  M;c *ích: 

Tr= *Q`c hrc t9p các kiXn thsc, kj nSng mOt cách tW nhiên qua các trò 

chci, *tng thZi *ây cMng là cc hOi *+ tr= trAi nghi"m và ki+m tra lRi v2n 

kiXn thsc, kj nSng cUa mình. 

*  Cách thWc hi"n: 

Nã tE lâu, hoRt *Ong vui chci *Q`c coi là hoRt *Ong có ý nghja trong sW 

phát tri+n toàn di"n nhân cách tr= em. Khi tham gia trò chci, tr= khám 

phá môi trQZng tW nhiên và xã hOi xung quanh mình. Tr= ljnh hOi *Q`c tQ 

duy linh hoRt,  cách giAi quyXt v6n *7, hình thành nhfng khái ni"m. HoRt 

*Ong vui chci cMng *ht ra cho tr= nhi7u tình hu2ng b6t ngZ *òi hii o tr= 

sW linh hoRt, nhRy bén và sáng tRo *+ giAi quyXt tình hu2ng chci. Trò chci 

tRo cc hOi cho tr= h`p tác vei nhau mOt cách tW nhiên trong hoRt *Ong, 

tE *ó giúp tr= tSng cQZng khA nSng giao tiXp, phát tri+n tính *oàn kXt, 

tQcng tr` gifa các tr= trong lep. 

Có nhi7u dRng trò chci mà giáo viên có th+ khai thác *+ tz chsc cho tr=. 

Ngutn trò chci có th+ do sQu t&m hohc do giáo viên sáng tRo ra nhfng 

trò chci mei.  
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M!t s% d'ng trò ch.i có th1 t2 ch3c cho tr5: 

  Trò ch&i h(c t*p: là nh9ng trò ch.i thu!c nhóm trò ch.i có lu<t =>?c s@ 

dAng =1 ôn luyDn l'i m!t s% kiFn th3c, kH nIng nhJt =Knh nhLm mAc =ích 

phát tri1n ho't =!ng trí tuD và nh<n th3c. 

—  Có nhiTu cách phân lo'i trò ch.i hVc t<p. Các nhà s> ph'm Liên Xô =ã 

chia trò ch.i hVc t<p theo tính chJt s@ dAng =] ch.i và tài liDu hVc t<p, 

cA th1 có các nhóm nh> sau: 

+  Trò ch.i v`i v<t th<t: tr5 s@ dAng các v<t th<t nh> =] dùng, =] ch.i, quc, 

hoa... Nh9ng trò ch.i này không che cfng c% kiFn th3c mà còn góp phgn 

rèn luyDn các giác quan qua viDc tiFp xúc trkc tiFp v`i v<t th<t.  

+  Trò ch.i v`i tranh cnh, mô hình. 

+  Trò ch.i dùng lmi nói: lo'i trò ch.i này có th1 áp dAng cho nhiTu n!i 

dung khác nhau. Các trò ch.i ph2 biFn nh>: =úng — sai, k1 =f các v<t, bot 

ch>`c tiFng kêu, h>`ng dpn viên, ai là nhà thông thái...  

—  Ngoài ra, trò ch.i hVc t<p còn có th1 chia thành các nhóm dka trên mAc 

=ích c. bcn mà trò ch.i h>`ng t`i: 

+  Trò ch.i cfng c% sk nh<n biFt các =%i t>?ng cA th1 trong =ó n!i dung và 

các hành =!ng ch.i h>`ng vào viDc cfng c% m!t bi1u t>?ng cA th1 nào 

=ó. Ví dA, xFp tranh theo th3 tk, miêu tc =%i t>?ng =1 mVi ng>mi =oán...  

+  Trò ch.i cfng c% sk nh<n biFt và phân biDt các =%i t>?ng: n!i dung và 

các hành =!ng ch.i =>?c h>`ng vào viDc cfng c% hai hay nhiTu =%i 

t>?ng và phân biDt chúng theo các dJu hiDu, =rc =i1m rõ nét. 

+  Nh9ng trò ch.i luyDn khc nIng phân nhóm =%i t>?ng: nh9ng trò ch.i 

này giúp tr5 cfng c% nh<n biFt vT nh9ng =rc =i1m chung cfa các =%i 

t>?ng và phân nhóm chúng theo nh9ng dJu hiDu khác nhau.  

 Trò ch&i “khoa h(c”: là nh9ng trò ch.i mang tính khám phá, th@ nghiDm 

nhLm cung cJp cho tr5 nh9ng tri th3c tiTn khoa hVc, khuyFn khích và 

nuôi d>ung trí tò mò ham hi1u biFt, góp phgn phát tri1n trí tuD và chuvn 

bK nh9ng kH nIng nh<n th3c nhJt =Knh. Trò ch.i khoa hVc không nhJt 

thiFt phci có lu<t, kFt quc ch.i không nhJt thiFt là m!t kFt quc duy nhJt. 

Giáo viên có th1 t2 ch3c các trò ch.i nh> các thí nghiDm vT nam châm, 

vT các tr'ng thái cfa n>`c, sk phát tri1n cfa cây, sk kì diDu cfa các  

màu soc...  
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  Trò ch&i (óng vai: "ây là d(ng trò ch0i tr2 t3p hoá thân vào ng89i khác 

và các ho(t ;<ng ch0i c=a tr2 nh?m tái hiAn l(i cu<c sDng xung quanh 

d8Gi cách nhìn c=a chính nhJng ;Ka tr2. VDn kiNn thKc và kinh nghiAm 

sDng c=a tOng ;Ka tr2 sP ;8Qc phRn ánh qua các trò ch0i d(ng này.  

 Trò ch&i dân gian: Là nhJng trò ch0i có xuUt xK trong dân gian, do nhân 

dân nghW ra và ;8Qc ch0i m<t cách phX biNn. Chúng ta có th\ l]a ch^n 

nguyên xi nhJng trò ch0i ;\ d(y tr2 ho`c ch^n lUy nhJng yNu tD phù hQp 

trong trò ch0i dân gian ;\ cRi biNn thành m<t trò ch0i mGi mang tính 

chUt dân gian nh?m giúp tr2 db ch0i h0n và phcc vc mcc ;ích giáo dcc.  

Ví dc: trò ch0i ô en quan, nhRy ô, c9 lúa ngô, chuyfn th2...  

  Ngoài ra giáo viên có th\ t3n dcng nhJng v3t liAu t] nhiên nh8 cát, n8Gc, 

shi, lá cây, h<t h(t... ;\  cho tr2 ch0i các trò ch0i cing t80ng ;Di ;a d(ng 

nh8: xNp hình, xây d]ng, ch0i vGi n8Gc...  

e. Tham gia các ho5t (7ng lao (7ng 

*  Mcc ;ích: 

Tr2 ;8Qc làm quen vGi ho(t ;<ng lao ;<ng và có tình cRm tích c]c vGi 

ho(t ;<ng này. Tr2 ;8Qc rèn luyAn nhifu kW neng: kW neng lao ;<ng, kW 

neng nh3n thKc. Tr2 ;8Qc ;8Qc v3n dcng kiNn thKc vào th]c tN và trRi 

nghiAm ;\ kiNn thKc thêm phong phú, chính xác; rèn cho tr2 ý thKc làm 

viAc có mcc ;ích và kN ho(ch. Tr2 biNt hQp tác vGi m^i ng89i, biNt làm 

viAc ;<c l3p ;\ hoàn thành công viAc. 

*  Cách th]c hiAn: 

Nhà giáo dcc N.C. Crupxkaia ;ã ;ánh giá cao vai trò c=a giáo dcc lao 

;<ng. "ó vOa là n<i dung, vOa là ph80ng tiAn ;\ giáo dcc con ng89i. 

Ho(t ;<ng lao ;<ng t(o cho tr2 nhifu c0 h<i ;8Qc ho(t ;<ng phcc vc 

bRn thân, giúp ;s ng89i khác, t(o ra sRn phtm nào ;ó. TO ;ó tr2 cRm 

nh3n ;8Qc ý nghWa c=a lao ;<ng và có tình cRm tích c]c vGi ho(t ;<ng 

lao ;<ng. Tham gia ho(t ;<ng này, tr2 phRi v3n dcng nhJng kiNn thKc, 

kinh nghiAm, kW neng ;ã có ho`c ;ang hình thành vào giRi quyNt công 

viAc cc th\. Qua ;ó tr2 còn thu ;8Qc thêm nhJng kiNn thKc mGi, h^c 

;8Qc nhJng cách thKc hành ;<ng mGi.  

Ho(t ;<ng lao ;<ng có th\ ;8Qc tX chKc trong lGp ho`c v không gian bên 

ngoài lGp h^c. Khi tX chKc cho tr2 tham gia lao ;<ng, giáo viên tiNn hành 

theo các b8Gc sau: 
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+  L#p k& ho)ch g,m các ý: 

•  M2c 3ích c5a ho)t 38ng. 

•  N8i dung ho)t 38ng lao 38ng. 

•  @Aa 3iBm  ti&n hành. 

•  Các phEFng tiGn hH trJ. 

•  Cách ti&n hành. 

+  Trò chuyGn vOi trP vQ ho)t 38ng mà trP sSp tham gia, trò chuyGn phUi 

khFi gJi V trP sW thích thú, tW nguyGn 3B thWc hiGn. TrP hiBu nhiGm v2  

và ch5 38ng lên k& ho)ch 3B giUi quy&t nhiGm v2, c2 thB là bao g,m các  

ý sau: 

•  Công viGc trP s] thWc hiGn. 

•  ý ngh^a c5a nh_ng viGc làm (vOi trP bé, viGc hiBu ý ngh^a hay không 

không quan trbng bcng viGc gJi hdng thú 3B trP tham gia vào công viGc). 

• TrP có sgn sàng 3B tham gia không. 

•  @B giUi quy&t công viGc theo trP cin phUi làm nh_ng gì, cin chukn bA 

nh_ng gì. TrP mlu giáo nhm và lOn cin hiBu và giUi thích 3EJc t)i sao 

phUi làm nhE v#y. 

+  Phân nhóm và giao nhiGm v2 cho trP. 

+  Tp chdc cho trP thWc hiGn: Quá trình trP lao 38ng, giáo viên cin theo sát 

trP 3B giám sát, nhSc nhV và hH trJ trP khi cin thi&t. Giáo viên không 

nhst thi&t làm h8 trP mà có thB 3tt các câu hui 3B giúp trP 3iQu chvnh l)i 

hành 38ng. 

+ KiBm  tra k&t quU và nh#n xét: giai 3o)n này giáo viên tp chdc 3B trP cùng 

tham gia 3ánh giá. VOi trP lOn, giáo viên t)o 3iQu kiGn 3B trP nói vQ quá 

trình tp chdc ho)t 38ng c5a mình, nh_ng kinh nghiGm (làm th& nào 3B 

3)t k&t quU, vì sao phUi làm v#y), tW nh#n thsy nh_ng thi&u sót và th{ xác 

3Anh nguyên nhân. 

Nhìn chung khi tp chdc ho)t 38ng lao 38ng thì hình thdc, n8i dung 

lao 38ng phUi phù hJp vOi sdc khoP, tâm lí, sinh lí, chú ý tOi yêu ciu 

giáo d2c, 3tc 3iBm không gian ho)t 38ng và 3Um bUo an toàn cao 

nhst cho trP. 

g.  Giám sát, nh,n xét, /ánh giá 

*  M2c 3ích: 

ViGc 38ng viên khuy&n khích trP kAp th}i, 3úng lúc là biGn pháp h_u hiGu 

3B duy trì hdng thú trong su~t quá trình ho)t 38ng. VOi nh_ng l}i khen 
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ng"i, tán th)*ng, ánh m,t -.ng tình... có th3 t4o cho tr7 thêm s: tin 

t)*ng, vui v7, giúp tr7 thêm hào h@ng, quyCt tâm -3 th:c hiEn công viEc 

cGa mình. Khi -)"c khen ng"i tr7 nh) -)"c nhìn nhLn và biCt mình -ang 

làm -úng. CPm giác -ó thúc -Qy tr7 -Cn ho4t -Rng, duy trì h@ng thú cGa 

tr7 và làm nPy sinh * tr7 mong muTn tham gia nhUng ho4t -Rng khác. 

MWt khác, khi -@a tr7 lúng túng hoWc làm sai, làm chLm hXn các b4n thì 

s: -Rng viên, khích lE và h)Zng d[n s\a sai giúp tr7 cGa giáo viên là vô 

cùng c^n thiCt. _i`u -ó sa tr* thành -Rng l:c cho tr7, tr7 cPm thby yên 

tâm vì cháu v[n nhLn -)"c s: quan tâm giúp -c cGa cô. 

*  Cách th:c hiEn: 

_ây là biEn pháp mang tính bf tr" cho các biEn pháp khác, biEn pháp 

này giáo viên có th3 s\ dgng bbt c@ khi nào mihn sao phPi -úng lúc và 

h"p lí. S: -úng lúc và h"p lí -)"c th3 hiEn nh) sau: Khen th)*ng, khích 

lE tr7 khi tr7 -i -úng h)Zng, hành -Rng -úng và -4t kCt quP tTt; nhi`u khi 

chk c^n tr7 có nhUng tiCn bR hXn tr)Zc giáo viên clng nên khen ng"i 

cháu. Khi khen tr7, giáo viên nên khen tr)Zc cP lZp -3 bPn thân tr7 cPm 

thby t: hào -.ng thmi các tr7 khác clng có mong muTn và cT g,ng -)"c 

nh) b4n mình. ViEc khen ng"i không nên thái quá vì có th3 khiCn tr7 quá 

t: tin hoWc kiêu cong. Khi tr7 nh^m l[n, làm sai (sai v  ̀ kq nong và nhLn 

th@c) giáo viên không nên trách m,ng mà c^n giúp tr7 nhLn thby cái sai 

cGa mình và -Rng viên -3 tr7 t: tin hXn tiCp tgc công viEc. Khi tr7 có 

nhUng bi3u hiEn không tTt v` mWt thái -R (không tLp trung vào nhiEm 

vg, quLy phá...) thì giáo viên c^n khi3n trách nhs nhàng hoWc có hình 

th@c giúp tr7 lby l4i h@ng thú -3 tLp trung vào nhiEm vg. 

3. Câu h'i t* ki,m tra ho1t 23ng 2 

Câu 1. Hãy phân tích -3 cho thby tính phù h"p giUa nRi dung giáo dgc 

vZi các -Wc -i3m cGa tvng giai -o4n l@a tufi. 

Nhà tr7: 
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M!u giáo bé: 

  

  

  

  

  

M!u giáo nh-: 

  

  

  

  

  

M!u giáo l/n: 

  

  

  

  

  

Câu 2. Hãy ch4 ra 7u 8i9m c;a t=ng ph7?ng pháp trong viAc giáo dCc trD 

E mFi 8G tuHi và E t=ng phJn nGi dung. 

Giao l7u tình cNm, tiPp xúc gJn gSi: 

  

  

  

  

  

Dùng lVi nói: 

  

  

  

  

 

  



 | MODULE MN 2  
84 

 Dùng tình hu)ng: 

  

  

  

   

 Dùng trò ch.i: 

  

  

    

  

 Tham gia lao 56ng: 

  

  

  

    

 Giám sát, nh;n xét, 5ánh giá: 

  

   

  

   

Hoạt động 3. Thiết kế một số hoạt động giáo dục tình cảm, 

kĩ năng xã hội 

1. Các yêu c)u (nguyên t.c) khi thi3t k3 ho5t 67ng giáo d9c tình c;m, k> 

n?ng xã h7i cho trC m)m non 

—  Các ho@t 56ng 5.n giAn, gBn gCi vEi trF. 

—  Không gây mLt nhiMu thNi gian và chi phí. 

—  KhuyRn khích sT 56c l;p, chU 56ng, hVp tác cUa trF. 

—  Chú ý tEi tYng cá nhân trF.   

2. ThFc hành  

VEi m[i 56 tu\i, h]c viên tT thiRt kR m6t ho@t 56ng giáo d`c tình cAm và 

ka nbng xã h6i phù hVp. 
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3. G$i ý m(t s+ ho.t /(ng giáo d4c tình c7m và k; n<ng xã h(i 

3.1. M%t s( ho+t ,%ng nh/n bi2t v4 b5n thân 

a. Dành cho tr+ 3 — 12 tháng  

*  Nói chuy)n âu y,m  

— M3c 4ích: Giao ti,p tình c4m 56 tr8 g:n bó v=i ng>?i ch@m sóc. 

— Th?i gian: 2 — 3 phút. 

— ThHc hi)n: 

+ JKi v=i tr8 3 — 6 tháng: ChO y,u là ng>?i ch@m sóc nói nHng v=i tr8. 

Ng>?i ch@m sóc có th6 cúi xuKng gi>?ng hoSc b, tr8 lên 56 nói chuy)n 

v=i tr8. Ng>?i ch@m sóc nhìn tr8 v=i ánh m:t dVu dàng, trìu m,n, nét mSt 

vui v8 và bYng l?i nói 5i)u bZ làm tr8 vui t>[i, h=n h\, tích cHc “b:t 

chuy)n”. Khi tr8 5ã quen hóng chuy)n, ng>?i ch@m sóc có th6 k,t hep 

trò chuy)n v=i tr8 và cho tr8 xem các 5g ch[i có màu s:c sSc sh, có ti,ng 

kêu khác nhau. 

+ Tr8 ti 6 — 12 tháng: Ng>?i ch@m sóc có th6 nói v=i tr8 bYng cách x>ng tên 

cOa ng>?i ch@m sóc và tr8: “Ml/ cô... cho Minh uKng n>=c nhé”, “Ml/ cô 

mSc áo cho Minh nhé”, “Tay 5lp cOa Minh 5âu”... Khi trò chuy)n v=i tr8 

cô dùng câu ng:n gpn, chú ý ngr 5i)u và phát âm rõ ràng. 

*  Trò ch[i nhtn bi,t các bZ phtn c[ th6  

— Muc 5ích:  Giúp tr8 nhtn bi,t các bZ phtn  c[ th6 cOa b4n thân. 

— Th?i gian: 3 — 5 phút. 

— Ti,n hành: Cô giáo cùng ch[i v=i ting tr8 hoSc cùng lúc v=i 2 — 3 tr8 (ti  

6 — 12 tháng), tuy vào trò ch[i mà cô 5ang thHc hi)n.  

+ Cô có th6 c{m tay tr8 và h|i: “Tay 5lp 5âu”, “Tay 5lp 5ây này, hoan hô 

nào” — Cô c{m 2 bàn tay tr8 v} nhl vào nhau; ch[i v=i tr8 trò ch[i Chi chi 

chành chành. 

+ Cô n:m hai bàn chân tr8 và nói: “Chân xinh 5âu?”. Cô via cù nhl vào 

gan bàn chân cOa tr8 via nói: “Chân xinh 5ây này”. Ch[i v=i tr8 trò ch[i 

Nu na nu nKng. 

*  Trò ch[i phát tri6n xúc giác 

— Muc 5ích: giúp tr8 c4m nhtn các s:c thái khác nhau khi các vtt khác 

nhau ti,p xúc lên da tr8. 
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— Th"i gian: 3 — 5 phút.  

— Ti0n hành: trên t4ng tr5 ho7c m:t nhóm 3 — 4 tr5. V>i tr5 l>n có th@ 

hA>ng dCn D@ tr5 tE thEc hiFn trên bHn thân.  

+  V>i tr5 3 — 12 tháng: Cô giáo xoa dQu massage vào bàn tay cho mWm và 

xoa vuXt lên cY th@ tr5: xoa lA>t nhZ, chà m\nh tay, th]nh thoHng thay D^i 

b_ng cách gãi nhZ lên da tr5 D@ kích thích khi0n tr5 có nhcng phHn dng 

khác nhau trA>c các tác D:ng cea cô. 

+  V>i tr5 trên 12 tháng: Cô chufn bg các vht ding khác nhau, có D: tAYng 

phHn rõ rFt vW cHm giác khi tác D:ng lên da: bàn chHi, vHi lia, cic Dá...  

Cô giáo cQm chi0c bàn chHi/ lia/cic Dá... chà nhZ lên da tr5 (v>i tr5 Dang 

thp nói cô giáo nói cho tr5 t4 ch] cHm nhhn và khuy0n khích tr5 nhmc l\i 

“rát quá”, “mát” “mWm”... V>i tr5 l>n hYn cô giáo hqi tr5 vW cHm nhhn v>i 

t4ng vht). 

TAYng tE giáo viên tìm thêm các ho\t D:ng phát tri@n các giác quan khác 

cho tr5. 

b. Dành cho tr, 12 — 24 tháng 

* Trò chuyFn vW  các b\n trong nhóm: 

— Mic Dích: Tr5 bi0t DAwc tên cô giáo, tên các b\n trong nhóm. 

— Ti0n hành: Trong sinh ho\t hàng ngày, cô thA"ng xuyên gxi tên cô, gxi 

tên tr5.  

+ Cô ngyi nói chuyFn v>i các tr5. Cô lQn lAwt hqi tên cô, tên tr5 ryi cô giúp 

tr5 ch] vào ngA"i có tên DAwc hqi ho7c D@ tr5 tE nhhn ra b_ng cách ch] 

vào ngA"i có tên DAwc hqi.  

+ Cô hqi: CA"ng Dâu? Cô ch] tay vào tr5 có tên là CA"ng, cô cQm tay tr5 ch] 

vào CA"ng ho7c khuy0n khích tr5 tE ch] tay vào b\n CA"ng. Tr5 nào ch] 

Dúng DAwc cô khen và v{ tay hoan hô. 

+ Cô cho tr5 chYi trò chYi Ú oà: Cô D:i kh}n mqng lên DQu D@ che m7t tr5, 

ryi hqi: “B\n... Dâu?”. Khi tr5 nhìn vW phía b\n Dó, cô lht kh}n ra và nói 

“B\n...  Dây này”. 

* Gxi tên các b: phhn trên cY th@: 

— Mic Dích: Tr5 nhhn ra các b: phhn cY th@ cea mình. 

— Chufn bg: M:t búp bê to, m:t sX búp bê nhq. 
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— Ti"n hành: Cô b" búp bê trên tay, gi4i thi5u v4i tr8 t9ng b: ph;n c=a búp 

bê. ?ây là BCu c=a búp bê này, BCu c=a búp bê có tóc BEp. Còn Bây là tay 

c=a búp bê. ?ây là chân c=a búp bê,... Th" còn BCu có tóc BEp c=a các 

con Bâu? ?úng rJi! ?ây là BCu BEp c=a Nam này, c=a Lê này, c=a NgOc 

này... Th" tay xinh c=a các con Bâu? ?úng rJi chúng ta múa khéo khéo 

nào... CS nhT v;y cô làm vi5c v4i cU nhóm tr8 rJi làm vi5c v4i t9ng tr8 BV 

giúp tr8 nh;n ra các b: ph;n cW thV c=a mình. TuY vào kinh nghi5m c=a 

tr8 cô có thV mZ r:ng thêm nh[ng n:i dung b]ng cách gi4i thi5u chSc 

n^ng c=a m:t s` b: ph;n cW thV. 

*  Xem Unh:  

— Mec Bích: Tr8 bi"t BTgc tên  các bhn trong nhóm. 

— Chuin bj: ?k nghj b` mE tr8 mang Unh c=a tr8 B"n l4p. 

— Ti"n hành: 

Cô ngJi cùng v4i tr8, cô chn vào Unh c=a t9ng tr8 rJi hoi: “Ai Bây”? Cô có 

thV nói trT4c “?ây là bhn Hoà” rJi tr8 nói theo. Sau Bó cô lCn lTgt cho tr8  

xem Unh c=a các bhn và gOi tên. 

ChWi trò chWi: “Ai Bây?”. Cô giW Unh và hoi “Ai Bây?” Tr8 chn vào bhn trong 

Unh và nói tên bhn. Tr8 nào nói Búng BTgc cô và các bhn khen. 

* Soi gTWng: 

— Mec Bích: Tr8 làm quen v4i tên gOi và m:t s` Bvc BiVm c=a mình, c=a bhn. 

— Chuin bj: GTWng soi. 

— Ti"n hành: Cô cho tr8 BSng trT4c gTWng soi và hoi tr8: “Ai Bây?” Tr8 trU 

lxi Búng, cô khen tr8 và nhyc lhi câu tr8 nói: ?úng rJi, Bây là Nga. Nga có 

tóc t"t th;t BEp (cô BTa tay lên vu`t tóc Nga), Nga còn mvc áo có bông 

hoa màu vàng to n[a (chn tay vào áo)...  N"u tr8 chTa nói Búng tên, cô hoi 

các tr8 xung quanh và cho các cháu trU lxi. LCn lTgt, cô cho t9ng tr8 soi 

gTWng và cho các tr8 khác nói tên bhn.  

Hàng ngày cô khuy"n khích tr8 t| BSng soi gTWng ngym nghía, cTxi, làm 

các B:ng tác tuY thích. 

*  Trò chWi: Ai ch' (úng? 

— Mec Bích: Nh;n bi"t các b: ph;n cW thV. 

— Ti"n hành: Tr8 ngJi B`i di5n v4i cô. Cô nói v4i tr8 “Nào, các con cùng chn 

Búng theo lxi cô nói nhé!”. Khi cô nói: “M~i Bâu?”, cô và tr8 cùng giW 
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ngón tay ch) *úng vào m0i c2a mình. C6 h7i nh8 v9y v:i các b= ph9n 

khác nh8:  *Au, tai, mDt, m0i...  

*  Trò chuyIn vJ các *K dùng cá nhân: 

— MQc *ích: TrS nh9n ra nhTng *K dùng cá nhân c2a mình và c2a bUn, tV 

*ó giúp trS tW tin trong viIc lWa chYn và s[ dQng *K dùng c2a b\n thân. 

— Chu]n b^:  M=t s_ *K dùng cá nhân c2a trS. 

— Ti`n hành: Cô ngKi cùng trS, lAn l8bt h7i trS vJ nhTng *K dùng c2a trS 

hiIn có nh8 quAn áo trS *ang mdc, dép trS *ang *i, m0 c2a trS... Cô lAn 

l8bt ch) vào *K dùng c2a tVng trS và gi:i thiIu tên c2a *K dùng và *dc 

*igm *hn gi\n bên ngoài c2a *K dùng: Ví dQ, cô ch) vào áo c2a bé 

Ph8hng và nói: “lây là cái gì th` nh)? À, cái áo. Cái áo c2a Ph8hng *oy. Áo 

c2a Ph8hng màu xanh, có hoa *rp”, rKi cô quay sang bé C8tng và h7i: “Th  ̀

áo *rp c2a C8tng *âu? lúng rKi, áo c2a C8tng *ây. Áo c2a C8tng màu vàng 

*oy”... Cô làm nh8 v9y v:i tVng trS, tVng *K v9t c2a tVng trS. 

Cô giáo có thg cho trS chhi thêm các trò chhi khác *g c2ng c_ nh9n bi`t  

vJ *K v9t nh8 trò chhi Nh#n bi't )* v#t qua tranh 0nh, Phát hi4n )* v#t 

bi'n m6t...  

c.  Nhóm tr9 24 — 36 tháng 

*  Làm quen: 

— MQc *ích: TrS bi`t *8bc tên c2a mình và tên c2a các bUn. 

— Thti gian: 5 — 10 phút.  

— Ti`n hành: Cô ngKi cùng trS. Cô h7i tên tVng trS *g trS tW tr\ lti: “Con tên 

là gì? Th` còn con?... ”. Cô nhDc lUi tên c2a tVng trS rõ ràng cho c\ nhóm 

cùng nghe. Cô nói tên tVng trS và yêu cAu trS ch) *úng vào ng8ti mà 

*8bc nêu tên. Cô có thg ch) vào tVng trS và yêu cAu trS nói tên ng8ti 

*8bc ch). Cô h7i trS vJ gi:i tính c2a trS: “Hoa là con gái hay con trai? 

lúng rKi Hoa là con gái. Th` còn C8tng là con trai hay con gái? C8tng là 

con trai, *úng không nào?”. 

*  NhTng cái tên: 

— MQc *ích: TrS làm quen v:i tên *Ay *2 c2a mình và tên c2a các bUn. 

— Thti gian: 5 — 10 phút. 

— Ti`n hành: Cô nói chuyIn v:i trS: “Các con có bi`t cô tên là gì không? 

lúng rKi cô tên là Hoa, Nguy}n Th^ Hoa. Th` còn *ây là ai nh) (cô ch) vào 
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tr" ng&i c)nh). -úng r&i b)n Nhi, V3 Y5n Nhi”, r&i cô yêu c;u bé  

Nhi nh=c l)i tên ?;y ?@ c@a mình. CE nhF vHy cô ti5p tJc làm viLc vMi 

tNng tr".  

Hàng ngày vào giQ ?iRm danh, cô gTi tên ?;y ?@ c@a tr". Khi ?5n tên tr" 

nào cô yêu c;u tr" ?Eng lên hoVc thFa cô. Cô có thR giXi thích ng=n gTn ý 

ngh[a tên c@a tr" ?R tr" thêm t\ tin vào bXn thân mình. 

*  GTi tên các ba phHn trên cb thR: 

— MJc ?ích: Tr" nhHn ra các ba phHn cb thR c@a mình. 

— Chugn bh: Búp bê to. 

— ThQi gian: 5 — 10 phút. 

— Ti5n hành: Cô b5 búp bê trên tay, giMi thiLu vMi tr" tNng ba phHn c@a búp 

bê: “-ây là ?;u c@a búp bê này. -;u c@a búp bê có tóc ?np. Còn ?ây là 

tay c@a búp bê. Tay c@a búp bê ?R c;m thìa, c;m bánh... -ây là chân c@a 

búp bê, chân c@a búp bê ?R ?i ?py... Th5 còn ?;u c@a các con ?âu? Trên 

?;u có tóc màu gì? M=t c@a các con ?âu? M=t ?R làm gì? À ! M=t ?R nhìn. 

Th5 Hoa nhìn thpy b)n nào?... ”. CE nhF vHy, cô giúp tr" nhHn bi5t các ba 

phHn c@a cb thR tr" và ?Vc biLt là chEc ntng c@a 5 giác quan. 

*  Trò chbi: M!c qu&n áo cho búp bê 

— MJc ?ích: Tr" hTc ?Fvc k[ ntng mVc qu;n áo và t\ tin vào khX ntng  

c@a mình. 

— Chugn bh: Búp bê mVc qu;n áo sai. 

— ThQi gian: 5 — 10 phút, 5 — 7 tr". 

— Ti5n hành: Cô cho tr" xem mat búp bê mVc qu;n áo sai: M3 ?ai ngFvc, 

hai chân x| vào mat }ng qu;n... Cô h|i tr" búp bê mVc qu;n áo nhF vHy 

?ã ?úng chFa? Sai ch� nào? Tr" có thR giúp búp bê mVc qu;n áo ?úng 

không? Cô cho tr" mVc qu;n áo và ?ai m3 l)i cho búp bê.  

H�ng ngày, cô và phJ huynh t)o ?i�u kiLn ?R tr" tHp các k[ ntng t\ phJc 

vJ nhF: tr" t\ ?ai m3, ?i giày, mVc qu;n, lau miLng...  

3.2. M%t s( ho+t ,%ng giáo d2c quan h7 gi8a tr: v<i m>i ng?@i xung quanh 

a. Nhóm tr6 3 — 12 tháng 

* T=o m>i quan h@ vBi mCi ngDEi xung quanh 

— MJc ?ích:  T)o m}i quan hL g=n bó gi�a tr" vMi ngFQi chtm sóc và nh�ng 

ngFQi xung quanh. 



 | MODULE MN 2  
90 

— Th$i gian:  2 — 5 phút. 

— Ti0n hành:  Nhóm 1 — 3 tr8 (kho<ng 12 tháng tu?i). N0u là tr8 bé có thE FE 

tr8 nGm trong cHi hoIc cô b0, n0u là tr8 lLn hMn cô cho tr8 ngNi cOnh cô 

và các bOn. Cô trò chuyTn vLi tUng tr8: gVi tên tr8 và giLi thiTu tên các 

bOn. Ví d[: “H^Mng Fâu?”, cô cbm tay tr8 và chc vào ng^$i tr8: “H^Mng 

Fây này”, cô nhdc Fi nhdc lOi nhieu lbn tên cfa tr8. Trong khi trò chuyTn 

vLi tUng tr8, cô chú ý bao quát và giao ti0p vLi các tr8 ngNi xung quanh. 

Cô h^Lng djn cho các tr8 lLn hMn làm các Fkng tác tl sn thân thiTn và 

yêu quý nhau (cbm tay nhau, vuot ve, âu y0m...). 

*  Làm quen v)i tên g.i c0a các b4n trong nhóm 

— M[c Fích: Tr8 bi0t F^sc tên cô giáo, tên các bOn trong nhóm. 

— Th$i gian: 3 — 5 phút; 2 — 4 tr8. 

— Ti0n hành: Trong sinh hoOt hàng ngày, cô th^$ng xuyên gVi tên cô, gVi 

tên tr8.  

Cô ngNi nói chuyTn vLi 2 — 3 tr8. Cô lbn l^st hli tên cô, tên tr8 FE tr8 chc 

vào ng^$i F^sc hli tên.  

Cô hli: C^$ng Fâu? rNi cô chc tay vào tr8 có tên là C^$ng, cô cbm tay tr8 

chc vào C^$ng hoIc khuy0n khích tr8 tn chc tay vào bOn C^$ng. Tr8 nào 

chc Fúng F^sc cô khen và vv tay hoan hô. 

Cô cho tr8 chMi trò chMi “Ú oà”: Cô Fki khxn mlng lên, Fbu FE che mIt 

tr8, rNi hli: “BOn... Fâu?”. Khi tr8 nhìn ve phía bOn Fó, cô l|t khxn ra và 

nói “BOn... Fây này”. 

*  Làm theo cô giáo 

— M[c Fích:  T|p cho tr8 bi0t thnc hiTn theo chc djn cfa ng^$i khác  

— Th$i gian:  2 — 3 phút,  

— Ti0n hành: Nhóm 1 — 3 tr8. }oi vLi tr8 trên 6 tháng tu?i: dOy tr8 bdt ch^Lc 

mkt so Fkng tác FMn gi<n: chào, hoan hô... Khi dOy tr8 các Fkng tác cô 

nên làm theo trình tn:  

+ Cô làm mju Fkng tác (cô vUa làm vUa nói). 

+ Cô vUa nói tên Fkng tác vUa cbm tay tr8 cùng làm. 

+ Cô làm mju và khuy0n khích tr8 làm theo. 

+ }E tr8 làm theo l$i nói cfa cô. 

LuyTn thêm cho tr8 qua các trò chMi và trong sinh hoOt: 
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Ch"i trò ch"i: Em búp bê chào ch+, chào anh; Anh/ch+ chào em búp bê. 

Khi m, -.a tr0 -1n l4p d7y tr0 chào m,, chào cô. 

Có th? d7y tr0 t7m biAt b7n. Cô làm mBu cho tr0 bDt ch.4c. Khi tr0 làm 

-úng, cô khen tr0 “ngoan lDm, giJi lDm...”. 

Khi cô hay các b7n bi?u diMn xong cô yêu cPu tr0 hoan hô và cô cRng làm 

cùng tr0. 

Hàng ngày nhDc tr0 chào m,, chào cô, chào các b7n khi -1n l4p và khi vU. 

*  Nghe các ngX -iAu, lYi nói khác nhau: 

— M\c -ích: Giúp tr0 làm quen v4i các ngX -iAu gì ng nói bi?u cam khác 

nhau 

— ThYi gian:  2 — 3 phút. 

— Ti1n hành: Nhóm 1 — 3 tr0. Trong khi ch"i hofc chgm sóc tr0, cô cho tr0 

làm quen v4i mit sj tk và ngX -iAu -? tr0 dPn hi?u -.lc thái -i cma 

ng.Yi khác (chm y1u là nhXng tk và ngX -iAu tJ ý khen và khuy1n khích 

tr0). Khi tr0 làm -.lc viAc gì, cô t."i c.Yi khen tr0: “An giJi quá”, “Hà 

ngoan quá”... Khi tr0 làm viAc gì không -úng, v4i nét mft nghiêm, không 

c.Yi cô nh, nhàng nói: “C.Yng không -.lc làm nh. th1 nhé”...  

b.  Tr6 12 — 24 tháng 

*  Trò chuyAn vC  các bDn và cô giáo 

— M\c -ích: Tr0 bi1t trong nhóm l4p có cô giáo và các b7n. Các b7n vui 

ch"i v4i nhau. Cô giáo chgm sóc, d7y dt và yêu th."ng tr0. 

— ThYi gian: 4  — 6 phút. 

— Ti1n hành: Cô cho tr0 ngwi xung quanh mình và trò chuyAn v4i tr0 vU cô 

giáo và vU các b7n. Cô chx vào mit tr0 và nói: yây là b7n Hà. Hôm nay 

b7n Hà mfc áo -J r{t -,p. Cho tr0 nhDc l7i tên b7n Hà. Còn -ây là b7n 

DRng. B7n DRng r{t ngoan, b7n DRng bi1t t~ xúc c"m gn. Th1 -ây là b7n 

gì nào? Cô cho tr0 t~ nói. Còn -ây là cô gì nhx? Cô chx vào mình và hJi tr0. 

Tr0 nói -úng tên cô thì cô giáo khen tr0, n1u tr0 không nói thì cô t~ gi4i 

thiAu cho tr0 bi1t: Cô tên là H."ng. Cô r{t yêu các cháu, cô d7y các cháu 

hát này, ch"i nhiUu trò ch"i này... Các cháu có yêu cô không nào? 

T."ng t~, giáo viên có th? trò chuyAn vU gia -ình bé, vU nhXng ng.Yi 

xung quanh mà tr0 th.Yng ti1p xúc. 
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* Trò ch&i ch(m sóc em búp bê 

— M$c &ích: Giúp tr/ bi1t quan tâm, ch9m sóc &1n ng=>i khác; bi1t làm 

theo chF dHn cIa cô. 

— ChuMn bN: MPi tr/ mQt búp bê, bát, thìa &T chUi. 

— Th>i gian: 5 — 10 phút. 

— Ti1n hành: Cô nói: “Em bé &ói l]m rTi, b^y gi> ta ph`i làm gì nhF? búng 

rTi ph`i cho búp bê 9n. Bây gi> các con hãy b1 em lên và cho em 9n nhé”. 

Trong khi tr/ chUi, cô quan sát và nh]c nhg tr/ &=a thìa &úng vào mTm 

cIa búp bê và &Qng viên em trong khi 9n...  

T=Ung th nh= viy cô gji ý &l tr/ thhc himn các hành &Qng ch9m sóc khác 

nh= ru em ngI, lau mnt cho em, I ^m cho em...  

*  Xem tranh v7 gia 9ình/v7 cô giáo và các b@n 

— M$c &ích: Cho tr/ bi1t các thành viên trong gia &ình. Giáo d$c tình c`m 

gia &ình. 

— ChuMn bN: Tranh vo sinh hopt gia &ình. 

— Th>i gian: 4 — 6 phút; 4 — 6 tr/. 

— Ti1n hành: Cô cho tr/ xem tranh vt vo c`nh sinh hopt trong gia &ình. Cô hui 

tr/: “Trong tranh có ai &ây? Ai &ây nwa? Bx/ mz/ ông/ bà &ang làm gì? Bx 

mnc gì &ây? Mz mnc gì &ây?...” &l tr/ kl vo các nhân vit trong b{c tranh. 

T=Ung th nh= viy khi cho tr/ xem tranh vo cô giáo và các bpn. 

c.  Nhóm trC 24 — 36 tháng 

*  Gia 9ình cJa bé 

— M$c &ích: Giáo d$c tình c`m cIa tr/ v|i các thành viên trong gia &ình 

— ChuMn bN: MQt b{c tranh “Gia &ình cIa bé”, mPi tr/ mQt t̂ m `nh gia &ình 

mình. 

— Th>i gian: 5 — 10 phút.  

— Ti1n hành:  

+  Cô cho tr/ xem tranh, gi|i thimu tên b{c tranh “bây là gia &ình bpn 

Quyên”. Cô kl chuymn vo gia &ình theo b{c tranh cho tr/ nghe (Gia &ình 

cIa... có nhwng ai... hopt &Qng cIa nhwng ng=>i trong tranh). Sau &ó cô 

hui tr/ các câu hui: “Ai &ây? bang làm gì? Nhà bpn có nhwng ai?...” 

—  Cô  cho tr/ xem `nh và kl vo gia &ình mình cho các bpn nghe.  
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*  Trò ch'i:  !i ch& 

— M,c -ích: Làm quen v7i tên g;i c<a b?n; biAt phCi hDp v7i b?n trong  

trò ch'i. 

— ThGi gian: 5 — 10 phút. 

— TiAn hành: Cô và trN ngOi thành vòng tròn. Cho mPt trN -i quanh vòng 

tròn, vRa -i vRa -;c: “1, 2, 3 -i ra khWi chX”. MXi tR Zng v7i mPt b?n, khi 

-;c hAt câu th', -An -úng b?n nào thì hWi b?n -ó: “B?n tên gì?” TrN -`Dc 

hWi tra lGi: “Tôi tên là...” và -Zng lên nh`Gng chX cho b?n ngOi và nói: 

“Xin mGi b?n ngOi”. TrN vRa m7i -Zng lên tiAp t,c -i vòng quanh và -;c 

“1, 2, 3 -i ra khWi chX”... CZ nh` thA tiAp t,c trò ch'i cho -An khi trN 

không muCn ch'i nda. 

*  Trò ch'i: Alô! Chào b/n! 

— M,c -ích: H;c cách ch'i v7i trN khác, cách giao tiAp bgng -ihn tho?i. 

— ThGi gian: 1 — 4 phút; 1 — 2 trN. 

— Chujn bk: lihn tho?i trò ch'i. 

— TiAn hành: Cô h`7ng dnn trN com -ihn tho?i, cách hWi chuyhn và tra lGi 

-ihn tho?i. Sau -ó -r trN ts ch'i v7i nhau. TrN com -ihn tho?i và nói 

chuyhn v7i trN khác.  

Ví d,: “Chào Lan, Tôi là Nam -ây? B?n khoN không?...” 

*  Giai quyAt tình huCng: 

—  MPt cô giáo vào l7p và vG kêu -au b,ng, quan sát xem phan Zng c<a các 

cháu trong l7p, nAu trN không có cách phan Zng -úng nh` l?i gon cô hWi 

thym, tìm kiAm ng`Gi giúp -z thì cô giáo khác s{ gDi ý -r trN làm. Sau khi 

kAt thúc tình huCng, cô giáo phai t}ng kAt l?i -r trN nh7: “Khi th�y có 

ng`Gi bk -au Cm/mht thì các con con phai làm gì? Chúng mình nên l?i 

gon hWi thym và hWi xem có thr làm gì -r giúp h; -úng không nào? Ho�c 

chúng mình phai tìm ngay mPt ng`Gi l7n -r h; có thr giúp”...  

—  Cô giáo -`a mPt em nhW � l7p bé h'n vào l7p và nhG mPt nhóm trN trông 

em. Cô quan sát cách c` x� c<a trN v7i em bé, nAu trN không biAt cách 

ch'i v7i em, cô giáo gDi ý cho trN. 

—  Tình huCng cô giáo chia thiAu -O ch'i cho mPt nhóm trN và s{ không còn 

-r chia thêm. Tình huCng này buPc trN phai tìm cách hoà giai, thCng 

nh�t v7i nhau -r ch'i chung. 

...  
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3.3. M$t s' ho*t +$ng giáo d1c phát tri5n c6m xúc th:m m; 

a.  Nhóm tr) 3 — 12 tháng 

* Âm nh&c: 

— M+c ,ích: Tr0 c1m nh2n ,34c âm ,i7u, tr0 có nh<ng ph1n ?ng tích c@c 

vBi âm nh&c 

— ThCi gian: 5 phút; mHt nhóm 4 — 5 tr0/1 cô. 

— ChuOn bQ: ,Ra nh&c dành cho thiVu nhi vBi các bài có nhQp ,i7u khác 

nhau: êm dQu, vui t3Zi, nhanh m&nh;  ,[u phát. 

— TiVn hành: Cô giáo cho tr0 vào mHt phòng rHng, cô b2t nh&c và nhún 

nh1y ho^c ,u ,3a mình theo ,i7u nh&c. Cô c[m tay tr0 kha ,u theo cô và  

nhìn vào m^t tr0 ,b truycn c1m xúc. 

VBi nh<ng tr0 còn nhf ch3a nggi ho^c ,?ng ,34c thì cô bV tr0, ôm sát 

cháu vào lòng và cùng ,3a ng3Ci cháu theo tiVng nh&c gikng nh3 ,ang 

khiêu vl cùng cô. 

Ho&t ,Hng vBi âm nh&c vnn duy trì ngay c1 khi tr0 ,ã lBn, tuy nhiên vBi 

tr0 lBn hZn, cô giáo nên khuyVn khích tr0 bHc lH c1m xúc vBi âm nh&c 

bpng các cách riêng cqa tr0 mà không nhrt thiVt ph1i theo mHt mnu nhrt 

,Qnh nào. 

* Màu ssc và chuybn ,Hng: 

— M+c ,ích: Tr0 c1m nh2n ,34c vc s@ sinh ,Hng cqa các màu ssc. 

—  ThCi gian: 5 phút; mHt nhóm 4 — 5tr0/1 cô. 

— ChuOn bQ: mHt vài d1i l+a nhicu màu khác nhau (màu s^c su), mHt vài 

chiVc chong chóng nhicu màu ssc 

— TiVn hành: Cô cho tr0 xem nh<ng chiVc chong chóng và nói vBi tr0 “Cô có 

chiVc chong chóng này, chong chóng màu ,f ,ry, ,xp không nào”, “Hãy 

nhìn xem ,icu thú vQ gì ssp ,Vn nhé”. Cô ,3a chiVc chong chóng ra tr3Bc 

gió làm cho chong chóng quay và nói vBi tr0 “chong chóng quay” “quay 

tít” ,b tr0 thích thú và nhsc l&i theo cô. Cô khuyVn khích tr0 làm th|. 

Cô ,3a nh<ng d1i l+a ra cho tr0 sC vào l+a “d1i l+a ,ry, d1i l+a màu 

xanh”. Cô c[m d1i l+a ,3a tr3Bc gió khiVn d1i l+a bay. Cô múa vBi d1i l+a 

làm cho l+a ukn l34n khiVn tr0 vui thích. Cô khuyVn khích tr0 làm th|. 

* Nói lên c1m nh2n: 

Cô giáo th3Cng xuyên trò chuy7n vBi tr0 và dùng nh<ng t~ khen ng4i tr0 

nh3: Th3 xinh quá, Uyên rrt ngoan...  
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 !i v%i các () v*t, cô giáo c0ng ch3 vào () v*t và nói v%i tr7 m9t s! tính 

ch<t c=a () v*t (ó. Ví dB: Bông hoa kìa, bông hoa (Hp; Áo c=a Uyên có 

cái nO (áng yêu quá.. 

ViRc khen ngTi vUn nên (VTc duy trì trong nhWng giai (oXn tiYp theo. Bên 

cXnh (ó cô giáo khuyYn khích tr7 sZ dBng nhi[u t\ nói v[ nhWng c]m 

nh*n c=a tr7 trV%c các (!i tVTng, s^ viRc. Ví dB: Cháu b` ngã (au lcm, BXn 

An en mà không mfi là hV (<y, Bác nhà bYp n<u thgc en thOm phgc...  

b.  Nhóm tr) 12 — 36 tháng 

* V7 (Hp c=a thiên nhiên:  

— MBc (ích: Tr7 c]m nh*n v7 (Hp và s^ phong phú c=a c]nh scc thiên 

nhiên xung quanh.  

— Thfi gian: 20 — 30 phút. 

— Chuqn b`: Trang phBc dXo chOi ngoài trfi, chrn các (`a (ism có c]nh 

(Hp và an toàn cho tr7. 

— TiYn hành: Cô giáo cho tr7 dXo chOi ngoài trfi, nhìn ngcm và cùng trò 

chuyRn v[ các c]nh (Hp trong môi trVfng xung quanh. Cô giáo khuyYn 

khích tr7 nh*n xét. Có nhWng chi tiYt tr7 không phát hiRn ra, cô giáo ph]i 

giúp tr7 chú ý t%i. V%i tr7 mUu giáo nhx và l%n cô giáo gTi ý cho tr7 có  

các biRn pháp (s lVu giW lXi <n tVTng v[ v7 (Hp c=a c]nh v*t (vz tranh, 

chBp ]nh). 

* Các hoXt (9ng tXo hình: 

—  MBc (ích: Tr7 c]m nh*n v7 (Hp và s^ phong phú c=a c]nh scc thiên nhiên 

xung quanh t\ (ó có hgng thú ths hiRn nó qua các hoXt (9ng tXo hình.  

— Thfi gian: 20 — 30 phút. 

— Chuqn b`: Các dBng cB (s th^c hiRn hoXt (9ng tXo hình. 

— TiYn hành: Cô giáo cho tr7 tham gia các hoXt (9ng tXo hình nhV vz, xé 

dán, n|n... v%i n9i dung phù hTp v%i lga tu}i và v!n kinh nghiRm s!ng 

c=a tr7. S]n phqm c=a tr7 c�n (VTc lVu giW và sZ dBng vào m9t mBc (ích 

cB ths có ý ngh�a (s rèn cho tr7 thói quen biYt trân trrng thành qu]  

lao (9ng.  

* Xem bisu di�n nghR thu*t: 

— MBc (ích: Tr7 (VTc xem các tiYt mBc bisu di�n (s th<y s^ phong phú c=a 

các loXi hình nghR thu*t. KhOi d*y � tr7 c]m xúc tích c^c (vui thích, say 

sVa) v%i các tiYt mBc bisu di�n. 
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— Th$i gian: 20 — 30 phút. 

— Chu3n b5: B!ng %&a hình v+ các ho/t %1ng bi4u di7n (xi:c/ca nh/c/múa/ 

>o thu?t/khiêu vB...).  

— Ti:n hành: Cô giáo cho trL xem b!ng hình v+ các ho/t %1ng bi4u di7n 

(mNi lPn xem kho>ng 2 — 3 ti:t mSc T hai lo/i hình nghU thu?t). TrVWc khi 

xem cô giáo nên giWi thiUu trVWc %4 %Xnh hVWng sZ chú ý c\a trL và giúp 

trL có chút bi4u tV_ng v+ ti:t mSc s`p xem. Sau khi xem cô và trL l/i cùng 

nhau trò chuyUn. Cô chú ý kh`c sâu vào các chi ti:t mang tính nghU 

thu?t, lôi cuhn th4 hiUn sZ tài ba c\a ngVii bi4u di7n. Sau khi trò chuyUn 

nên cho trL có cj h1i xem l/i thêm m1t lPn nka.  

N:u có %i+u kiUn nên %+ %/t vWi trVing tm chnc cho trL xem trZc ti:p ít 

nhot m1t lPn trong n!m hopc cô giáo trò chuyUn vWi phS huynh %4 gia 

%ình tZ tm chnc cho con em mình. 

Tài liệu tham khảo dùng cho học viên 
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