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A. GIỚI THIỆU TỔNG QUAN 

K� n�ng s�ng là m�t trong nh�ng k� n�ng n�n t�ng giúp tr� m�u giáo 

hình thành và phát tri�n toàn di n nhân cách, s$n sàng vào l%p M�t. 

Giáo d)c k� n�ng s�ng là m�t trong nh�ng n�i dung giáo d)c quan tr,ng 

cho tr� m�u giáo.  

Ch.a bao gi0 giáo d)c k� n�ng s�ng cho tr� m�u giáo 1.2c giáo viên 

m4m non và các b5c cha m6 quan tâm nhi�u nh. hi n nay. Tuy nhiên, 

v�n còn giáo viên m4m non và các b5c cha m6 lúng túng v� ki:n th;c và 

ph.<ng pháp giáo d)c k� n�ng s�ng cho tr�.  

Nh�ng n�m g4n 1ây, các trung tâm 1ào t>o k� n�ng s�ng cho tr� em 1.2c 

m@ ra rAt nhi�u. Th: nh.ng, có ph�i tr� nào cCng có 1i�u ki n tham gia, 

và li u c; tham gia vào các trung tâm 1ó là tr� có k� n�ng s�ng t�t  

hay không?  

Chính tr.0ng m4m non và gia 1ình là môi tr.0ng rèn luy n t�t nhAt, giáo 

viên m4m non và cha m6 là nh�ng ng.0i h.%ng d�n t�t nhAt các k� n�ng 

s�ng cho tr� m�u giáo.  

Do v5y, module này nhIm cung cAp cho giáo viên m4m non nh�ng ki:n 

th;c, k� n�ng và thái 1� v� giáo d)c k� n�ng s�ng cho tr� m�u giáo.  

Module gJm 8 n�i dung chính nh. sau: 

— Khái quát chung v� giáo d)c k� n�ng s�ng; 

— Quá trình hình thành k� n�ng s�ng cho tr� m�u giáo; 

— M)c tiêu giáo d)c k� n�ng s�ng cho tr� m�u giáo; 

— N�i dung giáo d)c k� n�ng s�ng cho tr� m�u giáo; 

— Ph.<ng pháp giáo d)c k� n�ng s�ng cho tr� m�u giáo; 

— Hình th;c giáo d)c k� n�ng s�ng cho tr� m�u giáo; 

— L5p k: ho>ch giáo d)c k� n�ng s�ng cho tr� m�u giáo; 

— Sánh giá giáo d)c k� n�ng s�ng cho tr� m�u giáo. 

Tr.%c khi h,c module này, h,c viên c4n: 

— Hi�u 1.2c 1Tc 1i�m tâm — sinh lí tr� m�u giáo; 

— NUm v�ng ch.<ng trình giáo d)c m4m non hi n hành; 

— SW d)ng 1.2c các ph.<ng pháp d>y h,c tích cXc cho tr� m�u giáo; 

— L5p 1.2c k: ho>ch ch�m sóc — giáo d)c tr� m�u giáo m�t cách thành th>o; 
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— SW d)ng 1.2c thành th>o các ph.<ng pháp theo dõi và 1ánh giá sX phát 

tri�n cZa tr� m�u giáo. 

Module này cung cAp các ch[ d�n 1�m b�o giáo d)c k� n�ng s�ng cho tr� 

m�u giáo ch; không ch[ d�n t\ng k� n�ng s�ng c) th�. 

B>n c4n 15 ti:t, m`i ti:t 45 phút, 1� hoàn thành module này. 

B. MỤC TIÊU 

I. MỤC TIÊU CHUNG 

Sau khi h,c xong module này, b>n có th�: 

— NUm 1.2c nh�ng vAn 1� chung v� giáo d)c k� n�ng s�ng cho tr� m�u giáo; 

— Có nh�ng k� n�ng giáo d)c k� n�ng s�ng cho tr� m�u giáo; 

— Tích cXc tìm hi�u và thXc hành giáo d)c k� n�ng s�ng cho tr� m�u giáo. 

II. MỤC TIÊU CỤ THỂ 

1. Về kiến thức 

— Nêu 1.2c nh�ng vAn 1� khái quát chung v� giáo d)c k� n�ng s�ng;  

— Mô t� 1.2c quá trình hình thành k� n�ng s�ng cho tr� m�u giáo; 

— Gi�i thích nh�ng nguyên tUc giáo d)c k� n�ng s�ng cho tr� m�u giáo; 

— Xác 1dnh 1.2c nh�ng m)c tiêu c< b�n v� giáo d)c k� n�ng s�ng cho tr� 

m�u giáo; 

— Trình bày 1.2c n�i dung v� giáo d)c k� n�ng s�ng cho tr� m�u giáo. 

2. Về kĩ năng 

— ThXc hành 1.2c ph.<ng pháp, hình th;c giáo d)c k� n�ng s�ng cho tr� 

m�u giáo; 

— Xây dXng 1.2c 1i�u ki n giáo d)c k� n�ng s�ng trong các nhóm/l%p 

m4m non; 

— L5p 1.2c k: ho>ch giáo d)c k� n�ng s�ng cho tr� m�u giáo; 

— Sánh giá 1.2c k:t qu� giáo d)c k� n�ng s�ng cho tr� m�u giáo @  

nhóm/l%p. 

3. Về thái độ 

— Tích cXc tìm hi�u v� giáo d)c k� n�ng s�ng cho tr� m�u giáo; 

— Tích cXc, chZ 1�ng giáo d)c k� n�ng s�ng cho tr� m�u giáo; 
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C. NỘI DUNG 

Nội dung 1  

KHÁI QUÁT CHUNG VỀ GIÁO DỤC KĨ NĂNG SỐNG (2 tiết) 

Hoạt động 1: Tìm hiểu khái niệm về kĩ năng sống 

K� n�ng s�ng là m�t vAn 1� 1.2c nhi�u ng.0i quan tâm, nhAt là trong xã 

h�i hi n nay. V5y k� n�ng s�ng là gì? B>n hãy vi:t ra cách hi�u cZa mình 

bIng cách thXc hi n hai yêu c4u sau: 

—  Nêu 3 k� n�ng s�ng mà b>n 1ang có: 

 

 

 

—  T\ 1ó, rút ra k:t lu5n: k� n�ng s�ng là gì? 

  

 

 

 

B>n hãy 1,c nh�ng thông tin d.%i 1ây 1� t�ng thêm hi�u bi:t v� khái 

ni m k� n�ng s�ng. 

THÔNG TIN PHẢN HỒI 

K� n�ng s�ng 1.2c 1dnh ngh�a theo nhi�u cách khác nhau, tui theo cách 

ti:p c5n, lí thuy:t ;ng d)ng, 1�i t.2ng 1.2c giáo d)c k� n�ng s�ng.  

Trong giáo d)c k� n�ng s�ng cho tr� m�u giáo, có th� coi k� n�ng s�ng là 

hành 1�ng tích cXc, có liên quan 1:n ki:n th;c và thái 1�, trXc ti:p 

h.%ng vào ho>t 1�ng cZa cá nhân, hoTc tác 1�ng vào ng.0i khác, hoTc 

h.%ng vào nh�ng ho>t 1�ng làm thay 1ji môi tr.0ng xung quanh, giúp 

m`i cá nhân ;ng phó có hi u qu� v%i các yêu c4u, thách th;c cZa cu�c 

s�ng hàng ngày. 

K� n�ng s�ng thu�c nhóm n�ng lXc tâm lí — xã h�i. M�t ng.0i có k� n�ng 

s�ng là ng.0i có kh� n�ng làm chZ b�n thân, ;ng xW phù h2p v%i nh�ng 

ng.0i khác và v%i xã h�i, làm vi c hi u qu� và ;ng phó tích cXc tr.%c các 

tình hu�ng cZa cu�c s�ng 1� nâng cao s;c kho� v� th� chAt, tinh th4n và 

xã h�i.  
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Hoạt động 2: Tìm hiểu đặc điểm chung của kĩ năng sống 

S� xác 1dnh 1Tc 1i�m chung cZa k� n�ng s�ng, b>n hãy thXc hi n m�t s� 

yêu c4u sau: 

—  B>n hãy nêu thêm 3 k� n�ng s�ng qua quan sát nh�ng ng.0i xung quanh.  

 

 

 

 

 

— DXa vào các k� n�ng s�ng 1ã bi:t, b>n hãy nêu nh�ng 1Tc 1i�m chung 

cZa k� n�ng s�ng. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B>n hãy 1�i chi:u v%i nh�ng thông tin d.%i 1ây 1� t�ng thêm hi�u bi:t 

cZa mình v� 1Tc 1i�m cZa k� n�ng s�ng. 

THÔNG TIN PHẢN HỒI 

STc 1i�m chung cZa k� n�ng s�ng là: 

—  K� n�ng s	ng khác nhau theo giai �o�n l�ch s� — xã h�i, vùng, mi n, �	i 

t!"ng. M`i m�t giai 1o>n phát tri�n cZa ldch sW — xã h�i, m`i vùng, m`i 

mi�n, m`i lo>i 1�i t.2ng l>i 1òi hli t\ng cá nhân có k� n�ng s�ng chung 

và k� n�ng s�ng 1Tc thù khác nhau. Ví d): k� n�ng s�ng trong c< ch: kinh 

t: bao cAp khác v%i k� n�ng s�ng trong c< ch: kinh t: thd tr.0ng; k� n�ng 
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s�ng cZa ng.0i mi�n núi khác v%i ng.0i mi�n bi�n; k� n�ng s�ng cZa tr� 

m�u giáo khác v%i h,c sinh ti�u h,c, v%i ng.0i l%n, k� n�ng s�ng cZa 

ng.0i 1i tìm vi c khác v%i k� n�ng s�ng cZa ng.0i làm qu�n lí. 

—  K� n�ng s	ng luôn g$n bó v'i giá tr�. Giá trd là sX có ích, có ý ngh�a tích 

cXc, 1áng quý cZa 1�i t.2ng v%i chZ th�; 1.2c con ng.0i t>o ra, ph)c v) 

cho sX ti:n b� cZa xã h�i và m`i cá nhân. K� n�ng s�ng c4n 1.2c 1dnh 

h.%ng b@i các giá trd s�ng 1úng 1Un cho xã h�i, cho t\ng nhóm ng.0i, 

t\ng cá nhân, nh. sX tX tin, tX tr,ng, tôn tr,ng, trách nhi m, yêu th.<ng, 

sáng t>o, ham hi�u bi:t... 

—  Các k� n�ng s	ng th!+ng h, tr" l-n nhau. Các k� n�ng s�ng không 1�c l5p 

mà có liên quan và h` tr2 cho nhau. Ví d): t. duy sáng t>o góp ph4n giúp 

cho vi c gi�i quy:t vAn 1� và ra quy:t 1dnh hi u qu� h<n. 

—  K� n�ng s	ng không th. t/ nhiên có mà 1.2c hình thành trong quá trình 

h,c t5p, l�nh h�i và rèn luy n trong cu�c s�ng. Quá trình hình thành k� 

n�ng s�ng dinn ra c� trong và ngoài h  th�ng giáo d)c. 

—  K� n�ng s	ng thúc �2y sX phát tri�n cá nhân, nâng cao chAt l.2ng cu�c 

s�ng, và xây dXng các m�i quan h  xã h�i t�t 16p.  

—  M�t k� n�ng s	ng có nhi u tên g5i. Ví d): k� n�ng h2p tác còn 1.2c g,i là 

k� n�ng làm vi c theo nhóm; hoTc k� n�ng gi�i quy:t vAn 1� còn 1.2c g,i 

là k� n�ng xW lí tình hu�ng; k� n�ng th.<ng l.2ng còn 1.2c g,i là k� n�ng 

th.<ng thuy:t hay 1àm phán.  

Hoạt động 3: Tìm hiểu khái niệm về giáo dục kĩ năng sống 

—  BIng kinh nghi m giáo d)c cZa mình, b>n hi�u giáo d)c k� n�ng s�ng  

là gì? 

 

 

 

 

 

 

—  Theo b>n, quá trình giáo d)c k� n�ng s�ng bao gJm nh�ng thành t� nào? 
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B>n hãy 1�i chi:u v%i nh�ng thông tin d.%i 1ây 1� t�ng thêm hi�u bi:t 

cZa mình v� khái ni m giáo d)c k� n�ng s�ng. 

THÔNG TIN PHẢN HỒI 

Giáo d)c k� n�ng s�ng là quá trình tác 1�ng s. ph>m có m)c 1ích, có k: 

ho>ch nhIm hình thành n�ng lXc hành ��ng tích c/c, có liên quan v%i 

ki:n th;c và thái 1�, giúp cá nhân ý th;c v� b�n thân, quan h  xã h�i, 

giao ti:p, thXc hi n công vi c, ;ng phó có hi u qu� v%i các yêu c4u, 

thách th;c cZa cu�c s�ng hàng ngày, thông qua nh�ng m�i quan h  liên 

nhân cách trong 1i�u ki n s�ng c) th�. 

Quá trình giáo d)c k� n�ng s�ng 1.2c xác 1dnh b@i các thành t�: 1�i 

t.2ng tham gia, m)c 1ích, n�i dung, ph.<ng pháp, ph.<ng ti n, hình 

th;c tj ch;c, 1ánh giá. 

Hoạt động 4: Tìm hiểu vai trò của giáo dục kĩ năng sống đối với 

sự phát triển nhân cách trẻ mẫu giáo 

BIng kinh nghi m giáo d)c cZa mình, b>n hãy ch[ ra vai trò cZa giáo d)c 

k� n�ng s�ng 1�i v%i sX phát tri�n nhân cách tr� m�u giáo. 

 

 

  

 

 

 

 

 

B>n hãy 1�i chi:u v%i nh�ng thông tin d.%i 1ây 1� t�ng thêm hi�u bi:t 

v� vai trò cZa giáo d)c k� n�ng s�ng cho tr� m�u giáo. 

THÔNG TIN PHẢN HỒI 

Giáo d)c k� n�ng s�ng có tác d)ng phát tri�n toàn di n nhân cách tr� 

m�u giáo v� th� chAt, tình c�m — xã h�i, giao ti:p, ngôn ng�, nh5n th;c 

và s$n sàng vào l%p M�t.  
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—  V  th. ch9t: Giáo d)c k� n�ng s�ng giúp cho tr� 1.2c an toàn, kho� 

m>nh, nhanh nh6n, khéo léo, b�n b[, tháo vát, thích ;ng 1.2c v%i nh�ng 

1i�u ki n s�ng thay 1ji. 

—  V  tình c<m — xã h�i: Giáo d)c k� n�ng s�ng giúp cho tr� bi:t ki�m soát 

c�m xúc, giàu tình th.<ng yêu và lòng bi:t <n.  

—  V  giao ti=p: Giáo d)c k� n�ng s�ng giúp cho tr� m>nh d>n, tX tin, tX 

tr,ng và tôn tr,ng ng.0i khác, giao ti:p có hi u qu�.  

—  V  ngôn ng?: Giáo d)c k� n�ng s�ng giúp cho tr� bi:t nói n�ng ldch sX, 

lUng nghe, hoà nhã và c@i m@.  

—  V  nh@n thAc: Giáo d)c k� n�ng s�ng giúp cho tr� ham hi�u bi:t,  

sáng t>o. 

—  V  sBn sàng vào l'p M�t: Giáo d)c k� n�ng s�ng giúp cho tr� có nh�ng k� 

n�ng thích ;ng v%i ho>t 1�ng h,c t5p @ l%p M�t nh.: s$n sàng hoà nh5p, 

1.<ng 14u v%i khó kh�n, có trách nhi m v%i b�n thân, v%i công vi c v%i 

các m�i quan h  xã h�i. 

ĐÁNH GIÁ NỘI DUNG 1  

Câu 1: Theo b>n, k� n�ng s�ng cZa tr� m4m non có 1i�m gì gi�ng và khác 

v%i k� n�ng s�ng cZa h,c sinh phj thông? 

Câu 2: DXa vào 1dnh ngh�a v� quá trình giáo d)c k� n�ng s�ng, b>n hãy so 

sánh nh�ng 1i�m gi�ng và khác nhau cZa quá trình giáo d)c k� n�ng 

s�ng v%i quá trình giáo d)c khác. 

THÔNG TIN PHẢN HỒI  

K� n�ng s�ng cZa tr� m4m non gi�ng v%i k� n�ng s�ng cZa h,c sinh phj 

thông @ các 1Tc 1i�m chung, nh.ng khác nhau @ n�i dung, quá trình 

hình thành và phát tri�n.  

Quá trình giáo d)c k� n�ng s�ng và các quá trình giáo d)c khác 1�u là 

quá trình tác 1�ng s. ph>m có m)c 1ích, có k: ho>ch; 1.2c xác 1dnh b@i 

các thành t�: 1�i t.2ng tham gia, m)c 1ích, n�i dung, ph.<ng pháp, 

ph.<ng ti n, hình th;c tj ch;c, 1ánh giá. Nh.ng n�i dung m`i thành t� 

cZa t\ng quá trình thì có nh�ng 1Tc tr.ng riêng. 

Quá trình giáo d)c k� n�ng s�ng có 1Tc tr.ng v� m)c tiêu là hình thành 

n�ng lXc hành ��ng tích c/c theo các giá tr� s	ng; n�i dung h.%ng vào 

nh�ng k� n�ng v� ý th;c b�n thân, quan h  xã h�i, giao ti:p, thXc hi n 
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công vi c, ;ng phó có hi u qu� v%i các yêu c4u, thách th;c cZa cu�c 

s�ng hàng ngày; hình th;c tj ch;c bao gJm nh�ng ho>t 1�ng cZa tr�, 

ho>t 1�ng giáo d)c trong tr.0ng m�u giáo và nh�ng m�i quan h  liên 

nhân cách trong 1i�u ki n s�ng c) th�. 

Nội dung 2  

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH KĨ NĂNG SỐNG CHO TRẺ MẪU GIÁO  

(1 tiết) 

Hoạt động 1: Tìm hiểu quá trình hình thành kĩ năng sống cho trẻ 

mẫu giáo 

B>n 1ã t\ng 1,c nh�ng tài li u vi:t v� k� n�ng s�ng cZa tr� m�u giáo; 1ã 

t\ng có nh�ng tác 1�ng giáo d)c nhIm hình thành k� n�ng s�ng cho tr�. 

Hãy nh% l>i và vi:t ra nh�ng hi�u bi:t cZa mình bIng cách thXc hi n 

nh�ng yêu c4u sau: 

—  B>n th.0ng hình thành k� n�ng cho tr� m�u giáo theo mAy b.%c? 

 

 

 

—  B>n hãy vp s< 1J các b.%c hình thành k� n�ng s�ng cho tr� m�u giáo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

—  DXa vào s< 1J v\a vp, hãy trình bày quá trình hình thành k� n�ng s�ng 

cZa tr� m�u giáo. 
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—  Theo kinh nghi m cZa b>n, tr� th.0ng mUc nh�ng sai l4m nào trong quá 

trình hình thành k� n�ng s�ng? 

 

 

 

 

 

—  Theo b>n, c4n l.u ý gì khi hình thành k� n�ng s�ng cho tr� m�u giáo? 

 

 

   

 

B>n hãy 1�i chi:u v%i nh�ng thông tin d.%i 1ây 1� t�ng thêm hi�u bi:t 

v� các b.%c hình thành k� n�ng s�ng cho tr� m�u giáo. 

THÔNG TIN PHẢN HỒI 

Có ba b.%c hình thành k� n�ng s�ng cho tr� m�u giáo, bao gJm: quan 

sát, bUt ch.%c/t5p và thXc hành th.0ng xuyên, theo s< 1J 1. 

 

 

 

S� �� 1. Quá trình hình thành k� n�ng s�ng cho tr� m�u giáo 

ThXc hành 

th.0ng xuyên 

BUt ch.%c/t5p 

Quan sát 
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Theo s< 1J 1, có th� thAy quá trình hình thành k� n�ng s�ng có c< ch: 

t.<ng tX nh. quá trình hình thành k� n�ng. Trong quá trình 1ó, tr� 1.2c 

quan sát — b$t ch!'c/ t@p th� — th/c hành th!+ng xuyên.  

B!'c 1. Quan sát: B.%c này giúp tr� có bi�u t.2ng v� m)c 1ích, ph.<ng ti n 

và cách th;c hành 1�ng. Có th� cho tr� quan sát trên m�u thXc, do ng.0i 

l%n làm m�u, hoTc trên tranh �nh. Ng.0i l%n gi�i thích cho tr� ý ngh�a cZa 

k� n�ng s�ng, ph.<ng ti n 1.2c sW d)ng và cách th;c hành 1�ng khi tr� 

quan sát. Nên cung cAp nhi�u c< h�i 1� tr� quan sát k� n�ng s�ng. 

B!'c 2. B$t ch!'c/ t@p th�: B.%c này giúp cho tr� 1.2c tr�i nghi m v� 

hành 1�ng thXc. Nên cung cAp các c< h�i 1� tr� t5p k� n�ng s�ng m�t 

cách phù h2p. 

B!'c 3. Th/c hành th!+ng xuyên: B.%c này giúp tr� có c< h�i t5p luy n 

các k� n�ng s�ng nhi�u l4n. 

Nh�ng b.%c này không thXc hi n th; tX mà 1an xen vào nhau. Tr� ch.a 

bUt ch.%c/ t5p 1.2c thì cho tr� quan sát l>i. Tr� thXc hành ch.a t�t thì 

t5p l>i. 

Nhìn vào s< 1J 1 v� quá trình hình thành k� n�ng s�ng, ta có th� nh5n 

thAy nh�ng l`i mà tr� th.0ng mUc là:  

— Quan sát v�i, không chính xác, th.0ng sai sót, hoTc ch.a 14y 1Z/ thi:u. 

—   B$t ch!'c c� k� n�ng t�t và xAu (th5t thà — nói d�i, chào hli — chWi b5y, 

giúp b>n — 1ánh b>n, nh.0ng b>n — tranh 1J ch<i/ th;c �n/ ch` ngJi v%i 

b>n, nói dinn c�m — la hét/ lí nhí/ lUp bUp/ ê a, x:p hàng theo th; tX — 

chen lAn, xô 1ry...).  

—  T@p luyLn không th.0ng xuyên.  

Do v5y, c4n l.u ý m�t s� 1i�u khi hình thành k� n�ng s�ng cho tr�. Só là: 

—  Nh�ng k� n�ng s�ng cZa tr� còn sai sót là không th� tránh khli. Só là 

nh�ng tr�i nghi m, nh�ng kinh nghi m t�t cZa tr�. Cô giáo không trách 

mUng, ph>t tr� mà c4n kiên trì t5p luy n cho tr�.  

—  Phân bi t cho tr� 1âu là k� n�ng t�t và k� n�ng xAu. T>o c< h�i cho tr� 

quan sát, bUt ch.%c 1úng nh�ng k� n�ng t�t, tích cXc, bl 1i nh�ng k� 

n�ng xAu. 

—  Cho tr� t5p luy n @ m,i lúc, m,i n<i, v%i nh�ng ng.0i có k� n�ng tích 

cXc/ k� n�ng s�ng. 
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Hoạt động 2: Tìm hiểu những điều kiện hình thành kĩ năng sống 

cho trẻ mẫu giáo 

B>n hãy vi:t ra nh�ng 1i�u ki n c< b�n 1� hình thành k� n�ng s�ng cho 

tr� m�u giáo 

 

 

 

 

 

B>n hãy 1�i chi:u v%i nh�ng thông tin d.%i 1ây 1� t�ng thêm hi�u bi:t 

v� nh�ng 1i�u ki n 1� hình thành k� n�ng s�ng cho tr� m�u giáo. 

THÔNG TIN PHẢN HỒI 

Nhìn vào s< 1J các b.%c hình thành k� n�ng s�ng cho tr� m�u giáo ta sp 

thAy 1.2c nh�ng 1i�u ki n c4n và 1Z 1� hình thành k� n�ng s�ng cho tr� 

m�u giáo. 

Tr.%c h:t, mu�n có 1.2c k� n�ng s�ng, tr� c4n có sX t!Mng tác v'i nh?ng 

ng!+i gNn gOi: ng.0i l%n (b� m6, ông bà, ng.0i thân, cô giáo,...), b>n 

cùng trang l;a có k� n�ng s�ng thành th>o h<n. Nh�ng thành viên này là 

tAm g.<ng 1� tr� quan sát và bUt ch.%c k� n�ng s�ng. H, c4n có sX th	ng 

nh9t v  yêu cNu khi h.%ng d�n tr�. Các t.<ng tác 1.2c dinn ra trong gia 

1ình, nhà tr.0ng và c�ng 1Jng.  

Tr<i nghiLm các k� n�ng s�ng bIng chính nh�ng ho>t 1�ng cZa mình, 

bUt ch.%c và t5p thW trong nh�ng tình hu	ng th/c cZa cu�c s�ng hàng 

ngày là 1i�u ki n c4n 1� tr� c�m nh5n, thXc hi n và hi�u 1.2c các k� 

n�ng s�ng. N:u ng.0i l%n làm thay (mTc qu4n áo, sUp x:p ch` ngZ h� 

tr�, chào thay tr�,...) thì tr� sp không bao gi0 có 1.2c k� n�ng s�ng c4n 

hình thành.  

N:u ch[ 1.2c t5p mà không th/c hành th.0ng xuyên, lTp 1i lTp l>i nhi�u 

l4n, hàng ngày, trong các ho>t 1�ng giáo d)c thích h2p thì k� n�ng s�ng 

cCng nhanh chóng mAt 1i. Nh. v5y, cCng c4n cho tr� m�t th+i gian 1Z 

dài 1� tr� 1.2c t5p 1i t5p l>i nhi�u l4n m�t k� n�ng s�ng. Rõ ràng là ng.0i 

l%n không nên h�i thúc khi tr� 1ang t5p luy n, hoTc ch[ dành cho chúng 

m�t th0i gian ngUn ngZi 1� hoàn thành m�t k� n�ng s�ng.  
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H<n n�a, 1� k� n�ng s�ng cZa tr� 1.2c t5p luy n th.0ng xuyên, 1úng 

1Un thì vi c 1�m b�o 1Z cM sP v@t ch9t phù h"p nh. có trang thi:t bd 14y 

1Z, an toàn, có không gian thoáng, s>ch, 1Z r�ng, theo 1Tc 1i�m l;a tuji 

và các m	i quan hL liên nhân cách phù h2p. Ví d): Mu�n tr� có k� n�ng 

rWa tay thì c4n có n.%c, xà phòng, ch5u 1� @ n<i quy 1dnh, v\a t4m v%i 

tr�, không tr<n tr.2t. Mu�n tr� m>nh d>n giao ti:p thì c4n cho tr� ti:p 

xúc v%i nhi�u ng.0i g4n gCi nh. ông bà n�i ngo>i, cô dì chú bác, anh em 

h, hàng, các cô bác hàng xóm láng gi�ng, b>n cZa cha m6, cô giáo, b>n 

bè, bác hi u tr.@ng, bác b�o v , cô cAp d.ung,... 

Cu�i cùng, vi c thay 1ji hành vi hoTc xuAt hi n nh�ng hành vi tích cXc 

và mAt 1i nh�ng hành vi tiêu cXc là k:t qu� cZa vi c hình thành k� n�ng 

s�ng cho tr�.  

ĐÁNH GIÁ NỘI DUNG 2  

Câu h i 1: Theo b>n, quá trình hình thành k� n�ng s�ng cZa tr� m�u giáo 

và ng.0i l%n có nh�ng 1i�m gì gi�ng và khác nhau? 

Câu h i 2: B>n hãy 1ánh dAu x vào nh�ng 1i�u ki n c4n và 1Z 1� hình 

thành 1.2c k� n�ng s�ng cho tr� m�u giáo theo b�ng 1a. 

Câu h i 3: B>n hãy nêu các bi n pháp 1�m b�o 1i�u ki n hình thành k� 

n�ng s�ng cho tr� m�u giáo. 

B%ng 1a. Nh(ng �i)u ki*n c+n và �- �. hình thành 

k� n�ng s�ng cho tr� m�u giáo 

TT �i�u ki�n C�n �� 

1 T.<ng tác v%i ng.0i l%n, v%i b>n   

2 Tr�i nghi m   

3 ThXc hành th.0ng xuyên trong tình hu�ng thXc   

4 

Có 1Z c< s@ v5t chAt và các m�i quan h  liên nhân 

cách phù h2p 

  

5 Th�ng nhAt yêu c4u cZa ng.0i l%n    

6 Có th0i gian thXc hành 1Z dài    

7 Thay 1ji hành vi theo h.%ng tích cXc   
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THÔNG TIN PHẢN HỒI 

Quá trình hình thành k� n�ng s�ng cZa tr� m�u giáo và ng.0i l%n có 

nh�ng 1i�m gi�ng nhau. Só là cùng ph�i quan sát, t5p và thXc hành 

th.0ng xuyên. 

Quá trình hình thành k� n�ng s�ng cZa tr� m�u giáo và ng.0i l%n có 

nh�ng 1i�m khác nhau. Ng.0i l%n hi�u rJi m%i thXc hành, tr� m�u giáo 

thXc hành xong m%i hi�u, hoTc v\a thXc hành v\a hi�u d4n ra. Ng.0i l%n 

có th� tX t5p k� n�ng s�ng, tr� m�u giáo c4n có sX t.<ng tác v%i ng.0i 

khác 1� t5p k� n�ng s�ng.  

Tr� có nhi�u k� n�ng 1<n gi�n 1.2c hình thành trên c< s@ ki:n th;c và 

kinh nghi m v� hành 1�ng. Ng.0i l%n có nhi�u k� n�ng b5c cao 1.2c 

hình thành trên c< s@ ki:n th;c, v�n kinh nghi m và k� n�ng có tr.%c. 

Nh�ng k� n�ng này 1.2c hình thành theo 3 giai 1o>n: nh5n th;c 14y 1Z v� 

m)c 1ích, cách th;c, 1i�u ki n hành 1�ng, quan sát m�u và làm thW theo 

m�u. Luy n t5p 1� ti:n hành các hành 1�ng theo 1úng yêu c4u nhIm 1>t 

m)c 1ích 1� ra. 

Nh�ng 1i�u ki n c4n và 1Z 1� hình thành 1.2c k� n�ng s�ng cho tr� m�u 

giáo 1.2c th� hi n @ b�ng 1b. 

B%ng 1b. Nh(ng �i)u ki*n c+n và �- �. hình thành 

k� n�ng s�ng cho tr� m�u giáo 

TT �i�u ki�n C�n �� 

1 T.<ng tác v%i ng.0i l%n, v%i b>n  x  

2 Tr�i nghi m x  

3 ThXc hành th.0ng xuyên trong tình hu�ng thXc x  

4 

Có 1Z c< s@ v5t chAt và các m�i quan h  liên nhân 

cách phù h2p 

 x 

5 Th�ng nhAt yêu c4u cZa ng.0i l%n   x 

6 Có th0i gian thXc hành 1Z dài   x 

7 Thay 1ji hành vi theo h.%ng tích cXc  x 

 

Nh?ng biLn pháp �<m b<o �i u kiLn hình thành k� n�ng s	ng cho trR 

m-u giáo. 

—  Ng.0i l%n tích cXc giao ti:p v%i tr�. 
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—  Ng.0i l%n kiên trì h.%ng d�n cho tr� các k� n�ng s�ng. 

—  Khuy:n khích tr� tham gia tX do vào các ho>t 1�ng giáo d)c thích h2p, tX 

thXc hi n các k� n�ng s�ng, ng.0i l%n không làm thay.  

—  Nhà giáo d)c l5p k: ho>ch t5p k� n�ng s�ng 1� 1�m b�o tr� 1.2c 

thXc hành th.0ng xuyên, 1Z th0i gian 1� thay 1ji hành vi theo 

h.%ng tích cXc. 

—  Tr.0ng m4m non chZ 1�ng ph�i h2p thXc hi n k: ho>ch t5p k� n�ng 

s�ng v%i gia 1ình, c�ng 1Jng 1� th�ng nhAt m)c tiêu, n�i dung, ph.<ng 

pháp, ph.<ng ti n, hình th;c tj ch;c và 1ánh giá k� n�ng s�ng cZa tr�, 

trang bd 1i�u ki n v5t chAt phù h2p cho tr�.  

—  S�m b�o 1i�u ki n v5t chAt: Giáo viên, cha m6 c� gUng th.0ng xuyên 

bj sung 1J dùng c4n thi:t, bl 1i nh�ng 1J dùng 1ã hlng, xAu, không 

phù h2p v%i vi c t5p luy n k� n�ng s�ng, m@ r�ng không gian ho>t 1�ng 

cho tr�. 

Nội dung 3  

MỤC TIÊU GIÁO DỤC KĨ NĂNG SỐNG CHO TRẺ MẪU GIÁO (2 tiết) 

Hoạt động 1: Tìm hiểu các mục tiêu giáo dục kĩ năng sống cho trẻ 

mẫu giáo 

B>n 1ã t\ng 1,c nhi�u tài li u giáo d)c k� n�ng s�ng cho tr� m�u giáo và 

1ã t\ng giáo d)c k� n�ng s�ng cho tr�. Theo b>n, giáo d)c k� n�ng s�ng 

cho tr� 1� làm gì? Hãy nh% l>i và vi:t ra suy ngh� cZa mình bIng cách 

thXc hi n m�t s� yêu c4u sau: 

—  M)c tiêu giáo d)c k� n�ng s�ng cho tr� m�u giáo là gì? 

 

 

 

 

 

—  M)c tiêu chung v� giáo d)c k� n�ng s�ng cho tr� m�u giáo là gì? 
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—  M)c tiêu c) th� v� giáo d)c k� n�ng s�ng cho tr� m�u giáo là gì? 

 

 

 

 

 

 

 

B>n hãy 1�i chi:u v%i nh�ng thông tin d.%i 1ây 1� t�ng thêm hi�u bi:t 

v� m)c tiêu giáo d)c k� n�ng s�ng cho tr� m�u giáo. 

THÔNG TIN PHẢN HỒI 

M)c tiêu giáo d)c k� n�ng s�ng cho tr� m�u giáo là nh�ng mong 12i cZa 

nhà giáo d)c v� các giá trd s�ng và k� n�ng s�ng t.<ng ;ng mà tr� có th� 

1>t 1.2c. 

M)c tiêu giáo d)c k� n�ng s�ng giúp cho giáo viên 1dnh h.%ng và tX lXa 

ch,n 1.2c các k� n�ng s�ng phù h2p v%i t\ng 1� tuji cZa tr� m�u giáo, 

v%i 1i�u ki n kinh t: — v�n hoá — xã h�i cZa m`i 1da ph.<ng.  

Có m)c tiêu chung và m)c tiêu c) th� v� giáo d)c k� n�ng s�ng cho tr� 

m�u giáo.  

—  MSc tiêu chung v� giáo d)c k� n�ng s�ng cho tr� m�u giáo h.%ng t%i hình 

thành nh�ng giá trd v� ý th;c b�n thân nh. an toàn, t/ l/c, t/ tin, t/ 

tr5ng; v� quan h  xã h�i nh. yêu th!Mng, bi=t Mn, tôn tr5ng; v� giao ti:p 

nh. hoà nhã, cPi mP, hiLu qu<; v� thXc hi n công vi c nh. h"p tác, kiên 

trì, trách nhiLm; v� ;ng phó v%i thay 1ji nh. v!"t khó, sáng t�o, m�o 

hi.m, ham hi.u bi=t 1� s$n sàng vào l%p M�t. 

—  MSc tiêu cS th. v� giáo d)c k� n�ng s�ng cho tr� m�u giáo bao gJm 

nh�ng k� n�ng, thái 1� và ki:n th;c c) th�, t.<ng ;ng v%i giá trd c4n giáo 

d)c, phù h2p v%i t\ng 1� tuji cZa tr� m�u giáo, v%i 1i�u ki n kinh t: — 

v�n hoá — xã h�i cZa m`i 1da ph.<ng.  
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Hoạt động 2: Tìm hiểu mục tiêu cụ thể về giáo dục kĩ năng sống 

cho từng độ tuổi mẫu giáo 

—  B>n th.0ng dXa vào nh�ng c�n c; nào 1� xác 1dnh m)c tiêu c) th� v� 

giáo d)c k� n�ng s�ng cho t\ng 1� tuji cZa tr� m�u giáo? 

 

 

  

 

—  B>n thW 1i�n th; tX các b.%c xác 1dnh m)c tiêu c) th� v� giáo d)c k� 

n�ng s�ng cho t\ng 1� tuji m�u giáo theo b�ng 2. 

B%ng 2. Các b01c xác �3nh m4c tiêu c4 th. v) giáo d4c k� n�ng s�ng  

cho t7ng �8 tu9i m�u giáo 

M�c 

Tên các b��c xác ��nh m�c tiêu c� th� v�  

giáo d�c k  n!ng s#ng cho tr% m&u giáo 

Th' 

t( 

a. 
Xác 1dnh nh�ng m)c tiêu chung v� giáo d)c k� n�ng s�ng cho tr� 

m�u giáo. 

 

b. 
Bj sung nh�ng k� n�ng theo 1Tc tr.ng v�n hoá và 1i�u ki n s�ng 

cZa 1da ph.<ng vào t\ng m)c tiêu c) th�. 

 

c. 
Tìm nh�ng m)c tiêu c) th� t.<ng ;ng v%i m)c tiêu chung trong 

ch.<ng trình giáo d)c m4m non cZa t\ng l;a tuji m�u giáo. 

 

 

B>n hãy 1�i chi:u v%i nh�ng thông tin d.%i 1ây 1� t�ng thêm hi�u bi:t 

m)c tiêu c) th� v� giáo d)c k� n�ng s�ng cho tr� m�u giáo. 

THÔNG TIN PHẢN HỒI 

MSc tiêu giáo dSc k� n�ng s	ng �!"c xác ��nh d/a vào 1Tc 1i�m, m)c 

tiêu chung/ giá trd v� giáo d)c k� n�ng s�ng, m)c tiêu giáo d)c cZa l;a 

tuji, v�n hoá và 1i�u ki n s�ng cZa 1da ph.<ng. 

Các b.%c 1� xác 1dnh m)c tiêu c) th� v� giáo d)c k� n�ng s�ng cho t\ng 

1� tuji m�u giáo: theo b�ng 2 ta có l4n l.2t các b.%c 1—a, 2—c, 3—b. 

B.%c 1: Xác 1dnh nh�ng m)c tiêu chung v� giáo d)c k� n�ng s�ng cho tr� 

m�u giáo. 
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B.%c 2: Tìm nh�ng m)c tiêu c) th� t.<ng ;ng v%i m)c tiêu chung trong 

ch.<ng trình giáo d)c m4m non cZa t\ng l;a tuji m�u giáo.  

B.%c 3: Bj sung nh�ng k� n�ng s�ng theo 1Tc tr.ng v�n hoá và 1i�u ki n 

s�ng cZa 1da ph.<ng vào t\ng m)c tiêu c) th�.  

Ví d): Các b.%c xác 1dnh m)c tiêu giáo d)c k� n�ng s�ng c) th� trong 

nhóm Ý thAc b<n thân v%i giá trd An toàn cho tr� m�u giáo 3 tuXi @ vùng 

nông thôn. 

B.%c 1: M)c tiêu chung: An toàn cho tr� m�u giáo 3 tuji. 

B.%c 2: M)c tiêu An toàn trong ch.<ng trình giáo d)c m4m non dành 

cho tr� m�u giáo 3 tuji:  

— Nh5n ra và tránh m�t s� v5t d)ng nguy hi�m (bàn là, b:p 1ang 1un, 

phích n.%c nóng...) khi 1.2c nhUc nh@. 

— Bi:t tránh n<i nguy hi�m (hJ, ao, b� ch;a n.%c, gi:ng, h� vôi...) khi 1.2c 

nhUc nh@. 

— Bi:t tránh m�t s� hành 1�ng nguy hi�m khi 1.2c nhUc nh@ (không 

c.0i 1ùa trong khi �n u�ng, khi �n các qu� có h>t, tX lAy thu�c u�ng, 

leo trèo bàn gh:, nghdch các v5t sUc nh,n, theo ng.0i l> ra khli khu 

vXc tr.0ng l%p). 

B.%c 3: Bj sung nh�ng k� n�ng s�ng theo 1Tc tr.ng v�n hoá và 1i�u ki n 

s�ng @ nông thôn cho tr� m�u giáo 3 tuji 

— Phòng tránh nh�ng hành 1�ng nguy hi�m: trêu gh6o chó, mèo, bUt sâu 

róm, 1�t r<m r>, cho tay vào máy tu�t lúa, máy xay mía... 

— Phòng tránh nh�ng v5t d)ng nguy hi�m 1:n tính m>ng: li�m, hái, dao 

phay, cu�c, máy kéo mía... 

— Nh5n bi:t m�t s� tr.0ng h2p khrn cAp và g,i m,i ng.0i giúp 1u: chó 

cUn, ngã xu�ng ao/ h� vôi, bd máy xay ch6t vào tay,... 

ĐÁNH GIÁ NỘI DUNG 3 

Bài t:p: B>n hãy sW d)ng b�ng 3 1� 1i�n nh�ng m)c tiêu c) th� v� giáo 

d)c k� n�ng s�ng cho t\ng 1� tuji m�u giáo theo các b.%c 1ã nêu trên. 
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B%ng 3: Nh(ng m4c tiêu c4 th. v) giáo d4c k� n�ng s�ng  

cho tr� m�u giáo bé/ nh>/ l1n. 

M�c tiêu c� th� 

TT 

M�c tiêu chung/ 

giá tr� 

L�p bé L�p nh- L�p l�n 

An toàn    

TX lXc    

TX tin    

1. 

Ý thAc v   

b<n thân 

TX tr,ng    

Yêu th.<ng    

Bi:t <n    

2. 

Quan hL  

xã h�i 

Tôn tr,ng    

Hoà nhã    

C@i m@    
3. Giao ti=p 

Hi u qu�    

H2p tác    

Kiên trì    

4. 

Th/c hiLn  

công viLc 

Trách nhi m    

V.2t khó    

Sáng t>o    

M>o hi�m    

5. 

\ng phó  

v'i thay �Xi 

Ham hi�u bi:t    

Nội dung 4  

NỘI DUNG GIÁO DỤC KĨ NĂNG SỐNG CHO TRẺ MẪU GIÁO (2 tiết) 

Hoạt động 1: Tìm hiểu những nhóm nội dung giáo dục kĩ năng 

sống cho trẻ mẫu giáo 

—  DXa vào 1dnh ngh�a v� giáo d)c k� n�ng s�ng, b>n hãy nêu tên nh�ng 

nhóm n�i dung giáo d)c k� n�ng s�ng cho tr� m�u giáo. 
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—  B>n hãy nêu ngUn g,n n�i dung t\ng nhóm giáo d)c k� n�ng s�ng cho tr� 

m�u giáo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B>n hãy 1�i chi:u v%i nh�ng thông tin d.%i 1ây 1� t�ng thêm hi�u bi:t 

v� n�i dung giáo d)c k� n�ng s�ng cho tr� m�u giáo. 

THÔNG TIN PHẢN HỒI 

N�i dung giáo d)c k� n�ng s�ng là nh�ng giá trd s�ng và k� n�ng s�ng 

t.<ng ;ng mà nhà giáo d)c c4n hình thành cho tr�. 

N�i dung giáo d)c k� n�ng s�ng cho tr� m�u giáo bao gJm 5 nhóm.  

Só là: ý th;c v� b�n thân, quan h  xã h�i, giao ti:p, thXc hi n công vi c, 

;ng phó v%i thay 1ji.  

1)  Nhóm k� n�ng ý thAc v  b<n thân, bao gJm các giá trd nh.: an toàn, gJm 

các k� n�ng v� thXc hi n các quy tUc an toàn thông th.0ng, phòng ch�ng 

các tai n>n thông th.0ng; t/ l/c/ t/ ki.m soát, gJm các k� n�ng v� tX 

ph)c v), qu�n lí th0i gian, ki�m soát c�m xúc; t/ tin, gJm các k� n�ng v� 

nh5n ra giá trd cZa b�n thân, trình bày ý ki:n, th� hi n kh� n�ng; tX tr,ng, 
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gJm các k� n�ng v� ldch sX — �n u	ng t\ t�n, không khua thìa bát, không 

1� r<i vãi; m_c ch[n chu, t.<m tAt, s>ch sp; nói n�ng ln phép có th.a gWi, 

d> vâng >, nói l0i c�m <n, xin l`i 1úng lúc, 1úng cách,... 

 

Bé t� xúc 	n 

2)  Nhóm k� n�ng quan hL xã h�i, bao gJm các giá trd nh.: thân thiLn, gJm 

các k� n�ng v� k:t b>n, hoà gi�i xung 1�t, giúp 1u, nh.0ng nhdn; yêu 

th!Mng, gJm các k� n�ng v� quan tâm, chia s� buJn, vui, khó kh�n, 

thành công, thAt b>i...; bi=t Mn, gJm các k� n�ng v� gi� gìn 1J v5t, ghi 

nh% sX 1óng góp, 1�n <n 1áp ngh�a, ti:t ki m; tôn tr5ng, gJm các k� 

n�ng v� thXc hi n các quy tUc xã h�i, chAp nh5n sX khác bi t, công 

bIng, kính tr,ng ng.0i l%n. 

 

“Con yêu cô nhi�u nh� sao trên tr�i” 
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3)  Nhóm k� n�ng giao ti=p, bao gJm các giá trd nh.: hoà nhã, gJm các k� 

n�ng v� lUng nghe, trình bày ý ki:n rõ ràng, bình t�nh; cPi mP, gJm các k� 

n�ng v� kh@i x.%ng, duy trì và k:t thúc cu�c giao ti:p m�t cách vui v�; 

hiLu qu<, gJm các k� n�ng v� 1àm phán/ thuy:t ph)c/ th.<ng l.2ng. 

 

Cùng trò chuy�n vui ghê! 

4)  Nhóm k� n�ng th/c hiLn công viLc, bao gJm các giá trd nh.: h"p tác, gJm 

các k� n�ng v� tho� thu5n m)c 1ích, phân công vai trò, thXc hi n 1úng 

vai trò, giúp 1u, tìm ki:m sX giúp 1u; v!"t khó, gJm các k� n�ng v� chAp 

nh5n/ t\ ch�i thW thách, 1�i mTt v%i khó kh�n, gi�i quy:t vAn 1�, chAp 

nh5n/ bl qua thAt b>i, hài lòng v%i thành công; kiên trì, có trách nhiLm, 

gJm các k� n�ng v� nh5n nhi m v), hoàn thành nhi m v) 1:n cùng. 

 

Mình cùng tr�c nh#t nha! 
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5)  Nhóm k� n�ng v  Ang phó v'i thay �Xi, bao gJm các giá trd nh.: sáng t�o, 

gJm các k� n�ng v� t>o ra cái m%i, theo cách/ ph.<ng ti n m%i; m�o 

hi.m, gJm các k� n�ng v� chAp nh5n thW thách, thích 1.a ra cách th;c và 

ph.<ng ti n m%i; ham hi.u bi=t, gJm các k� n�ng v� thu nh5n và chia s� 

thông tin, tò mò, hay hli. 

Hoạt động 2: Tìm hiểu các bước xác định những kĩ năng sống 

cho trẻ mẫu giáo ở từng độ tuổi 

M`i 1� tuji có nh�ng yêu c4u c) th� v� giáo d)c k� n�ng s�ng. B>n suy 

ngh� và vi:t ra các b.%c xác 1dnh nh�ng k� n�ng s�ng c4n giáo d)c cho 

tr� m�u giáo @ t\ng 1� tuji. 

 

 

 

 

 

 

 

 

B>n hãy 1�i chi:u v%i nh�ng thông tin d.%i 1ây 1� t�ng thêm hi�u bi:t 

v� các b.%c xác 1dnh nh�ng k� n�ng s�ng c4n giáo d)c cho tr� m�u giáo @ 

t\ng 1� tuji. 

THÔNG TIN PHẢN HỒI 

Có th� xác 1dnh nh�ng k� n�ng s�ng cho tr� m�u giáo @ t\ng 1� tuji theo 

các b.%c nh. sau: 

B!'c 1: Li t kê các nhóm n�i dung giáo d)c k� n�ng s�ng cho tr� m�u 

giáo (xem c�t 2, b�ng 3). 

B!'c 2: Li t kê các giá trd giáo d)c t.<ng ;ng @ t\ng nhóm n�i dung (xem 

c�t 3, b�ng 3). 

B!'c 3: Xác 1dnh các k� n�ng t.<ng ;ng v%i m`i giá trd theo n�i dung giáo 

d)c cZa ch.<ng trình giáo d)c m4m non (1,c Thông tin ph�n hJi n�i 

dung 4, ho>t 1�ng 1) .  
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B!'c 4: Xác 1dnh m;c 1� k� n�ng s�ng c4n 1>t 1.2c @ 1� tuji t.<ng ;ng 

(tra c;u trong ch.<ng trình giáo d)c m4m non).  

ĐÁNH GIÁ NỘI DUNG 4 

Bài t:p: B>n hãy sW d)ng b�ng 4 1� 1i�n nh�ng k� n�ng s�ng cho tr� m�u 

giáo bé/ nhu/ l%n theo 4 b.%c 1ã nêu trên. 

B%ng 4: Danh m4c nh(ng k� n�ng s�ng cho tr� m�u giáo bé/ nh>/ l1n. 

M�c tiêu c� th�/ K  n!ng s#ng 

TT 

M�c tiêu chung 

Giá tr� 

L�p bé L�p nh- L�p l�n 

An toàn    

TX lXc    

TX tin    

1. 

Ý thAc v  

b<n thân 

TX tr,ng    

Yêu th.<ng    

Bi:t <n    

2. 

Quan hL  

xã h�i 

Tôn tr,ng    

Hoà nhã    

C@i m@    

3. Giao ti=p 

Hi u qu�    

H2p tác    

Kiên trì    
4. 

Th/c hiLn  

công viLc 

Trách nhi m    

V.2t khó    

Sáng t>o    

M>o hi�m    

5. 

\ng phó v'i 

thay �Xi 

Ham hi�u bi:t    
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Nội dung 5  

PHƯƠNG PHÁP GIÁO DỤC KĨ NĂNG SỐNG CHO TRẺ MẪU GIÁO (2 tiết) 

Hoạt động 1: Phân tích những phương pháp giáo dục kĩ năng sống 

cho trẻ mẫu giáo 

DXa vào nh�ng tài li u b>n 1ã 1,c và kinh nghi m cZa b�n thân, b>n hãy 

thXc hi n nh�ng yêu c4u d.%i 1ây: 

—  Hãy li t kê tên các nhóm ph.<ng pháp giáo d)c k� n�ng s�ng cho tr� 

m�u giáo: 

 

 

 

 

—  Nêu ngUn g,n 1Tc 1i�m, cách thXc hi n và yêu c4u s. ph>m cZa m`i 

ph.<ng pháp. 
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B>n hãy 1�i chi:u v%i nh�ng thông tin d.%i 1ây 1� t�ng thêm hi�u bi:t 

v� các ph.<ng pháp giáo d)c k� n�ng s�ng cho tr� m�u giáo. 

THÔNG TIN PHẢN HỒI 

Nh�ng nhóm ph.<ng pháp giáo d)c k� n�ng s�ng cho tr� m�u giáo  

bao gJm:  Nhóm ph.<ng pháp trXc quan; Nhóm ph.<ng pháp dùng l0i; 

Nhóm ph.<ng pháp thXc hành. 

*  Nhóm ph!Mng pháp tr/c quan 

Nhóm ph.<ng pháp trXc quan bao gJm các ph.<ng pháp làm m�u, 

ph.<ng pháp làm cùng, ph.<ng pháp làm g.<ng. Nh�ng ph.<ng pháp 

này giúp tr� quan sát, bUt ch.%c/ t5p thW, thXc hành th.0ng xuyên 

nh�ng k� n�ng s�ng c4n hình thành. 

—  Ph.<ng pháp làm m�u: 

+  a_c �i.m: Ng.0i h.%ng d�n làm hoàn ch[nh m�t k� n�ng s�ng tr.%c mUt 

tr� có kèm theo l0i miêu t�. Ph.<ng pháp này th.0ng 1.2c sW d)ng v%i 

nh�ng k� n�ng s�ng mà tr� ch.a bi:t. 

+  Cách th/c hiLn: Ng.0i h.%ng d�n xác 1dnh k� n�ng c4n làm m�u, g,i tên 

k� n�ng, v\a làm m�u v\a nói bIng l0i, khuy:n khích tr� cùng làm theo. 

+ Yêu cNu s! ph�m: Ng.0i h.%ng d�n làm m�u ch5m rãi, rõ ràng, ch[ d�n 

ân c4n 1� tr� tri giác 1.2c tr,n v6n, chính xác k� n�ng s�ng c4n hình 

thành, 1Jng th0i gi�i thích cho tr� hi�u t>i sao ph�i làm nh. v5y.  
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—  Ph.<ng pháp làm cùng: 

+  a_c �i.m: Tr� làm cùng v%i ng.0i ng.0i h.%ng d�n m�t k� n�ng s�ng 1ã 

bi:t, ph�i làm hàng ngày, nh.ng ch.a thành th>o.  

+  Cách th/c hiLn: Ng.0i h.%ng d�n xác 1dnh k� n�ng s�ng cùng làm v%i tr�, 

nói tên k� n�ng s�ng v%i tr�, làm 1:n 1âu ch[ d�n 1:n 1ó cho tr� làm 

theo. Làm cùng 1.2c thXc hi n trong nh�ng th0i 1i�m và tình hu�ng 

thích h2p v%i k� n�ng s�ng c4n hình thành. Ví d): cùng �n bIng 1Ca 1� 

tr� làm theo, cùng cho v5t nuôi �n 1� t5p k� n�ng ch�m sóc v5t nuôi, 

cùng khiêng gh: 1� t5p k� n�ng h2p tác.  

 +  Yêu cNu s! ph�m: Ng.0i h.%ng d�n t>o b4u không khí tho�i mái, vui v�, 

tin c5y khi làm cùng tr�. SJng th0i cho tr� 1Z th0i gian 1� hoàn thành. 

Tránh mUng ml, quát n>t, yêu c4u tr� làm t�t ngay hoTc h�i thúc tr� 

hoàn thành công vi c, ch[ chú ý vào k:t qu� công vi c. SW d)ng l0i h.%ng 

d�n ngUn g,n, dn hi�u v%i tr�, trong kho�ng 3 — 5 phút. Không h.%ng d�n 

quá dài. 

 

Bé cùng r$a tay v%i cô nào! 

—  Ph.<ng pháp làm g.<ng: 

+  a_c �i.m: Ng.0i l%n th� hi n tích cXc k� n�ng s�ng @ m,i lúc, m,i n<i, @ 

tình hu�ng t.<ng ;ng.  

+  Cách th/c hiLn: Ng.0i h.%ng d�n th� hi n k� n�ng s�ng trong tình hu�ng 

thích h2p 1� tr� quan sát thAy, bUt ch.%c 1.2c mà làm theo. 
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+  Yêu cNu s! ph�m: Ng.0i h.%ng d�n nêu g.<ng nh�ng hành vi tích cXc, 

th� hi n phrm chAt nhân cách t�t 16p cZa mình. 

* Nhóm ph!Mng pháp dùng l+i  

Nhóm ph.<ng pháp dùng l0i bao gJm các ph.<ng pháp trò chuy n, 

gi�ng gi�i ngUn. Nh�ng ph.<ng pháp này giúp tr� huy 1�ng t�i 1a nh�ng 

kinh nghi m 1ã có, gi�i thích và khích l  tr� vui v�, hào h;ng thXc hi n k� 

n�ng s�ng. 

—  Ph.<ng pháp trò chuy n:  

+  a_c �i.m: Ng.0i h.%ng d�n và tr� cùng trò chuy n 1� huy 1�ng t�i 1a 

nh�ng kinh nghi m v� các k� n�ng s�ng cZa tr� m�t cách nhanh nhAt. 

+  Yêu cNu s! ph�m: Ng.0i h.%ng d�n nên ch,n truy n k�, 1Jng dao, ca 

dao, t)c ng� phù h2p v%i 1Tc 1i�m tr� m�u giáo, nh�ng tình hu�ng sinh 

ho>t th.0ng x�y ra hàng ngày, h  th�ng câu hli 1<n gi�n, dn hi�u 1�i v%i 

tr�, phù h2p v%i k� n�ng s�ng c4n giáo d)c.  

+  Cách th/c hiLn: Ng.0i h.%ng d�n sW d)ng truy n k�, 1Jng dao, ca dao, 

t)c ng�, tình hu�ng sinh ho>t hàng ngày, h  th�ng câu hli 1� trò chuy n 

v%i tr� v� k� n�ng s�ng: k� cho tr� nghe, cho tr� k� l>i, hát cho tr� nghe, 

cho tr� hát hò theo ý thích, hli mong mu�n cZa tr�, tr� nói lên mong 

mu�n cZa mình,...  

 

Trò chuy�n v� cách làm nghé lá +a. 

–  Ph.<ng pháp gi�ng gi�i ngUn: 

+  a_c �i.m: Ph.<ng pháp gi�ng gi�i ngUn 1.2c sW d)ng 1� gi�i thích cho 

tr� hi�u, thuy:t ph)c tr� thXc hi n k� n�ng s�ng. 
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+  Cách th/c hiLn: Ng.0i h.%ng d�n gi�ng gi�i v� k� n�ng s�ng bIng l0i kèm 

theo hành 1�ng m�u, hành 1�ng mô phlng, tranh �nh.  

+  Yêu cNu s! ph�m: Ng.0i h.%ng d�n dXng l0i gi�ng gi�i ngUn g,n, 14y 1Z, 

dn hi�u v%i tr�, mang tính vui nh�n, hài h.%c 1� lôi kéo ni�m thích thú 

cZa tr�, ân c4n, c@i m@ 1� thuy:t ph)c tr�. Hành 1�ng m�u, hành 1�ng 

mô phlng nên rõ ràng, churn mXc. Tranh �nh v� k� n�ng s�ng c4n 1.2c 

th� hi n m�t cách rõ ràng, 1<n gi�n, t5p trung vào k� n�ng s�ng 1ang 

h.%ng d�n. Tránh th� hi n tranh c4u kì, r.0m rà, nhi�u y:u t� gây nhinu 

cho k� n�ng s�ng 1ang h.%ng d�n tr�.  

*  Nhóm ph!Mng pháp th/c hành 

Nhóm ph.<ng pháp thXc hành bao gJm các ph.<ng pháp tr�i nghi m, 

trò ch<i, giao vi c. Nh�ng ph.<ng pháp này giúp tr� bUt ch.%c, t5p thW, 

và tích cXc thXc hành th.0ng xuyên các k� n�ng s�ng. 

—  Ph.<ng pháp tr�i nghi m: 

+  a_c �i.m: Ng.0i h.%ng d�n khuy:n khích và giúp 1u tr� t5p thW k� n�ng 

s�ng 1ang h,c. 

+  Cách th/c hiLn: Ng.0i h.%ng d�n t>o môi tr.0ng giáo d)c hAp d�n, thân 

thi n cho tr� t5p thW k� n�ng s�ng m�t cách hào h;ng, bIng cách sUp x:p 

1J dùng v\a t4m, chUc chUn, 1úng ch`. Ng.0i h.%ng d�n t>o c< h�i 1� 

tr� 1.2c giao ti:p v%i nhi�u ng.0i, 1.2c sW d)ng 1J dùng 1� t5p luy n k� 

n�ng s�ng hàng ngày. 

+  Yêu cNu s! ph�m: Ng.0i h.%ng d�n không áp 1Tt mà tôn tr,ng tr� nh. 

khuy:n khích tr� tX t5p, thXc hi n k� n�ng s�ng th.0ng xuyên, bIng 

nhi�u cách riêng. Ng.0i h.%ng d�n làm “thang 1u” cho tr�: tl rõ m�i 

1Jng c�m, th.<ng yêu tr�; luôn quan sát, bao quát 1� s$n sàng và t5n 

tình giúp 1u khi tr� c4n nh. gi�i thích nh�ng 1i�u tr� hli, 1.a ra l0i 

khuyên, l0i 1� nghd trong tình hu�ng tr� không tX gi�i quy:t 1.2c; không 

ra l nh, h�i thúc, gi5n d�, s[ v� tr�. Trong quá trình t5p, thXc hành k� 

n�ng s�ng, ng.0i h.%ng d�n c4n 1�m b�o an toàn v� th� chAt và tinh 

th4n cho tr�. 

—  Ph.<ng pháp trò ch<i: 

+  a_c �i.m: Sây là ph.<ng pháp giáo d)c k� n�ng s�ng 1Tc tr.ng cho tr� 

m�u giáo. Nh�ng trò ch<i th.0ng 1.2c sW d)ng 1� giáo d)c k� n�ng s�ng 

cho tr� m�u giáo là trò ch<i dân gian, trò ch<i v5n 1�ng, trò ch<i sUm vai, 
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trò ch<i xây dXng, trò ch<i 1óng kdch, trò ch<i trí tu . Tr� ch<i các trò 

ch<i 1� thXc hành k� n�ng s�ng.  

 

Chúng mình cùng trèo nha! 

+  Cách th/c hiLn: Ng.0i h.%ng d�n xác 1dnh k� n�ng s�ng c4n h.%ng d�n 

tr�, ch,n trò ch<i phù h2p v%i k� n�ng s�ng 1ó. Lúc 14u ng.0i h.%ng d�n 

nên ch<i cùng tr�: Gi%i thi u tên trò ch<i, 1óng m�t vai ch<i, hành 1�ng 

theo vai. N:u trò ch<i có l0i ca thì v\a ch<i v\a 1,c cho tr� 1,c theo. 

Nh�ng trò ch<i th.0ng 1.2c sW d)ng 1� giáo d)c k� n�ng s�ng cho tr� 

m�u giáo là trò ch<i dân gian, trò ch<i sUm vai, trò ch<i v5n 1�ng. M`i 

lo>i trò ch<i có cách sW d)ng 1Tc tr.ng. Ví d): 

•  S� dSng trò chMi dân gian: M`i m�t trò ch<i dân gian th.0ng giúp tr� 

thXc hành 1 — 3 k� n�ng s�ng. Ví d): trò ch<i Chi chi chành chành t5p cho 

tr� k� n�ng phát âm rõ ràng, thân thi n v%i b>n, ph�i h2p v5n 1�ng tinh 

khéo; trò ch<i Dung d�ng dung dR t5p cho tr� k� n�ng phát âm rõ ràng, 

thân thi n, ph�i h2p v5n 1�ng c< b�n, h2p tác v%i b>n bè; trò ch<i  

Tr	n tìm t5p cho tr� k� n�ng ph�i h2p các v5n 1�ng c< b�n, lUng nghe, 

quan sát,... Ng.0i h.%ng d�n nên lXa ch,n nh�ng trò ch<i dân gian dành 

cho tr� em, phj bi:n cZa 1da ph.<ng, phù h2p v%i nh�ng k� n�ng s�ng, 

mang tính giáo d)c 1� ch<i cùng tr� hoTc h.%ng d�n tr� ch<i cùng nhau. 

Ng.0i h.%ng d�n nên nhUc nh@ tr� ch<i 1úng lu5t, không c4n thUng 

thua. Ng.0i h.%ng d�n nên chú tr,ng vào các k� n�ng s�ng c4n giáo d)c 

cho tr� thông qua m`i trò ch<i. 

•  S� dSng trò chMi s$m vai: Trò ch<i sUm vai là trò ch<i mô phlng l>i m�t 

chZ 1� cZa cu�c s�ng. Trong 1ó, tr� sUm vai ng.0i khác và hành 1�ng 

theo vai trong tình hu�ng gi� 1dnh. Tr� sW d)ng nh�ng ki:n th;c, thái 1�, 
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hành 1�ng phù h2p v%i các m�i quan h  v%i con ng.0i, 1J v5t, 1J ch<i 

trong tình hu�ng 1ó.  

Trò ch<i sUm vai cung cAp m�t chi:n l.2c t�t 1� tr� th. hiLn, th� nghiLm, 

tích luf, c<m nh@n nh�ng k� n�ng s�ng gi�ng nh. kinh nghi m thXc 

trong môi tr.0ng an toàn tr.%c khi thXc hành trong thXc tinn. Tình 

hu�ng ch<i gây h;ng thú và chú ý cho tr�. Nó giúp tr� tích cXc tham gia 

vào m�i quan h  v%i ng.0i khác, tác 1�ng vào th: gi%i 1J v5t, 1J ch<i 1� 

tr<i nghiLm k� n�ng s�ng m�t cách 1�c 1áo theo cách cZa riêng t\ng 1;a 

tr�. SX th� nghi m trong trò ch<i khích l  tr� thay 1ji thái 1�, hành vi 

theo h.%ng tích cXc. Khi quan sát tr� ch<i trò ch<i sUm vai, ng.0i h.%ng 

d�n có th� thAy ngay m;c 1� ti:p nh5n k� n�ng s�ng cZa tr� 1� 1i�u 

ch[nh cho phù h2p. 

Cách s� dSng trò chMi s$m vai: Ng.0i h.%ng d�n xác 1dnh k� n�ng s�ng 

mu�n giáo d)c tr�; lXa ch,n trò ch<i, vai ch<i, tình hu�ng ch<i phù h2p 

v%i k� n�ng s�ng c4n giáo d)c tr�. Ng.0i h.%ng d�n miêu t� tình hu�ng 

ch<i và gi%i thi u vai ch<i bIng l0i ngUn g,n: Cô cháu mình cùng ch<i 

bán hàng nhé? Có m�t bác bán hàng, m�t ng.0i mua hàng 1Ay, h, nói 

n�ng rAt hoà nhã. Ti:p t)c phân vai ch<i: Ng.0i h.%ng d�n cho tr� tX 

nguy n nh5n vai ch<i bIng cách hli ý ki:n tr�: Con thích làm bác bán 

hàng hay ng.0i mua hàng nào? Ng.0i h.%ng d�n 1óng m�t vai trong trò 

ch<i 1� cu�n hút và h.%ng d�n tr� ch<i theo vai.  

Ng.0i h.%ng d�n nên t>o nh�ng tình hu�ng ch<i phong phú, có th� x�y 

ra trong cu�c s�ng thXc 1� tr� có c< h�i th. hiLn, th� nghiLm, tích luf k� 

n�ng s�ng theo nhi�u cách. SJng th0i lXa ch,n trò ch<i, vai ch<i, tình 

hu�ng ch<i phù h2p v%i k� n�ng s�ng, mang tính giáo d)c, tránh sX dung 

t)c, b>o lXc. Ng.0i h.%ng d�n c4n cho tr� sUm nh�ng vai g4n gCi v%i 

cu�c s�ng gia 1ình: b�, m6, ông, bà, anh chd, em bé, ng.0i mua bán 

hàng, th2 m�c, ng.0i trJng cây, ch�n nuôi gia súc,... theo các chZ 1�: gia 

1ình cZa tôi, tr.0ng m4m non, v.0n cây �n qu�, cWa hàng bách hoá, b:n 

xe, nhà ga, b nh vi n... 

—  Ph.<ng pháp giao vi c: 

+  a_c �i.m: Ng.0i h.%ng d�n dùng viLc v_t, công vi c th.0ng ngày, v\a 

s;c v%i tr� 1� luy n t5p k� n�ng s�ng. 

+  Cách th/c hiLn: Ng.0i h.%ng d�n khuy:n khích tr� tX nh5n m�t vi c 

theo ý thích. Churn bd d)ng c) v\a t4m vóc tr�, dn dàng sW d)ng.  
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Lúc 14u ng.0i h.%ng d�n cùng làm v%i tr�. Khi 1ã th>o vi c thì 1� tr� tX 

thXc hi n.  

+ Yêu cNu s! ph�m: Ng.0i h.%ng d�n ch,n nh�ng vi c v\a s;c v%i tr�, 

không l>m d)ng 1� bUt tr� lao 1�ng quá s;c. Khuy:n khích tr� thXc hi n 

hàng ngày, 1�u 1Tn vào nh�ng th0i 1i�m nhAt 1dnh trong ch: 1� sinh 

ho>t m�t ngày. Ví d): k� n�ng thu d,n bàn gh: sau khi h,c xong, k� n�ng 

d,n ch�n g�i sau khi ngZ d5y 1�i v%i tr� 5 tuji. 

Hoạt động 2: Trình bày những lưu ý khi sử dụng các phương pháp 

giáo dục kĩ năng sống cho trẻ mẫu giáo 

Câu h i: DXa vào kinh nghi m giáo d)c cZa mình, b>n hãy nêu nh�ng 

l.u ý khi sW d)ng các ph.<ng pháp giáo d)c k� n�ng s�ng cho tr�  

m�u giáo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B>n hãy 1�i chi:u v%i nh�ng thông tin d.%i 1ây 1� t�ng thêm hi�u bi:t 

khi sW d)ng các ph.<ng pháp giáo d)c k� n�ng s�ng cho tr� m�u giáo. 

THÔNG TIN PHẢN HỒI 

Khi sW d)ng các ph.<ng pháp giáo d)c k� n�ng s�ng cho tr� m�u giáo 

nên l.u ý m�t s� 1i�m nh. sau: 

Ph.<ng pháp giáo d)c k� n�ng s�ng cho tr� m�u giáo ti:p c5n theo 

h.%ng cùng tham gia, lAy tr� làm trung tâm, tích cXc hoá ho>t 1�ng cZa 

tr�, 1Tc tr.ng cho giáo d)c m�u giáo. 
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M`i m�t ph.<ng pháp giáo d)c k� n�ng s�ng 1�u có nh�ng .u 1i�m  

và nh.2c 1i�m nhAt 1dnh. Không có ph.<ng pháp nào là v>n n�ng.  

Vì v5y c4n sW d)ng ph�i h2p các ph.<ng pháp khi giáo d)c k� n�ng s�ng 

cho tr�. 

Vi c ph�i h2p các ph.<ng pháp giáo d)c k� n�ng s�ng cho tr� m�u giáo 

c4n 1�m b�o cho tr� 1.2c tr�i nghi m, t.<ng tác, t5p luy n, thay 1ji 

hành vi. 

*  Tr<i nghiLm: Tr� c4n 1.2c thW, t5p, thXc hành các k� n�ng s�ng bhng 

ho�t ��ng cia chính mình (v5n 1�ng, giao ti:p, vui ch<i, ngôn ng�, nh5n 

th;c,...) v%i m�t nhân cách tr,n v6n, 1ang hình thành và phát tri�n.  

*  T!Mng tác: S� có 1.2c k� n�ng s�ng, tr� c4n 1.2c giao ti=p v%i nh�ng 

ng.0i g4n gCi xung quanh (ông bà, b�, m6, anh chd em, b>n bè, h, hàng, 

láng gi�ng,...), hành 1�ng v%i 1J v5t, 1J ch<i, trong nh�ng ho>t 1�ng giáo 

d)c, hình th;c, tình hu�ng sinh ho>t 1a d>ng cZa cu�c s�ng thXc trong 

tr.0ng m4m non và gia 1ình. 

*  T@p luyLn: Giáo d)c k� n�ng s�ng thXc chAt là m�t quá trình t@p luyLn 

hàng ngày,  trong m�t th+i gian nhAt 1dnh. 

*  Thay �Xi hành vi: Giáo d)c k� n�ng s�ng h.%ng t%i làm chuy�n 1ji hành 

vi cZa tr� theo h.%ng tích c/c. 

Khi ti:n hành ph.<ng pháp giáo d)c k� n�ng s�ng, ng.0i h.%ng d�n c4n 

1�m b�o an toàn cho tr� c� v� th� chAt và tâm lí. S� an toàn v� th� chAt, 

ng.0i h.%ng d�n c4n d6p bl nh�ng v5t nguy hi�m v%i tr� nh.: 1J 1i n, 

1J nóng, 1J dn vu, 1J sUc nh,n, h� sâu, b� n.%c; 1�m b�o không gian 

ho>t 1�ng cZa tr� r�ng, mát, thoáng, s>ch. S� an toàn v� tâm lí, ng!+i 

h!'ng d-n không nên sW d)ng nh�ng ph.<ng pháp ph�n s. ph>m nh.: 

ôm Ap, nuông chi�u, che ch@ tr� quá m;c; ng.2c 1ãi tr� nh. do> d�m, 

1ánh 15p, mUng ml, quát tháo, s[ nh)c, hUt hZi, bl r<i, xW ph>t; bUt ép 

tr� làm theo ý mình nh.: ép �n, ép h,c; 1ánh cãi nhau, v�ng t)c tr.%c 

mTt tr�... Nên khuy:n khích c� nh�ng ng.0i 1àn ông trong gia 1ình nh.: 

ông, b�, anh em trai, chú, c5u... tham gia giáo d)c k� n�ng s�ng cho tr�. 

ĐÁNH GIÁ NỘI DUNG 5  

Bài t:p: Hãy tX ch,n m�t k� n�ng s�ng c4n giáo d)c cho tr� @ l%p b>n. 

Tìm nh�ng ph.<ng pháp giáo d)c thích h2p cho k� n�ng s�ng 1ó. 
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Nội dung 6  

NHỮNG HÌNH THỨC GIÁO DỤC KĨ NĂNG SỐNG CHO TRẺ  

MẪU GIÁO  (2 tiết) 

Hoạt động: Tìm hiểu những hình thức giáo dục kĩ năng sống cho 

trẻ mẫu giáo 

B>n 1ã tham kh�o nh�ng hình th;c giáo d)c k� n�ng s�ng cho tr� m�u 

giáo trong nhi�u tài li u khác nhau, 1ã t\ng tj ch;c giáo d)c k� n�ng 

s�ng cho tr� d.%i nhi�u hình th;c khác nhau. Hãy nh% l>i và vi:t ra bIng 

cách thXc hi n m�t s� yêu c4u sau: 

—  Li t kê các ho>t 1�ng có th� giáo d)c k� n�ng s�ng cho tr� m�u giáo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

—  Li t kê các ph.<ng ti n có th� sW d)ng 1� giáo d)c k� n�ng s�ng cho tr� 

m�u giáo: 
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—  Li t kê các th0i 1i�m trong ngày có th� giáo d)c k� n�ng s�ng cho tr� 

m�u giáo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B>n hãy 1�i chi:u v%i nh�ng thông tin d.%i 1ây 1� t�ng thêm hi�u bi:t 

cZa mình v� nh�ng hình th;c giáo d)c k� n�ng s�ng cho tr� m�u giáo. 

THÔNG TIN PHẢN HỒI 

  Nh?ng hình thAc giáo dSc k� n�ng s	ng cho trR m-u giáo gjm nh�ng ho>t 

1�ng cZa tr� m�u giáo, nh�ng ho>t 1�ng giáo d)c trong tr.0ng m�u giáo 

và gia 1ình, 1i�u ki n s�ng cZa tr� trong nhà tr.0ng và gia 1ình.  

—  Nh?ng ho�t ��ng cia trR m-u giáo có th� sW d)ng 1� giáo d)c k� n�ng 

s�ng là ho>t 1�ng ch<i, ho>t 1�ng giao ti:p, ho>t 1�ng ngôn ng�, ho>t 

1�ng nh5n th;c.  

+  Ho�t ��ng chMi: Ch<i là ho>t 1�ng chZ 1>o cZa tr�. Khi ch<i, tr� 1.2c 

phát tri�n các k� n�ng ý th;c v� b�n thân, quan h  xã h�i, giao ti:p, thXc 

hi n công vi c, ;ng phó v%i nh�ng thay 1ji. N�i dung ch<i cZa tr� ph�n 

ánh nh�ng n�i dung sinh ho>t hàng ngày trong gia 1ình, làng xóm. Hình 

th;c ch<i chZ y:u cZa tr� là các trò ch<i 1óng vai có chZ 1�, trò ch<i v5n 

1�ng, trò ch<i xây dXng, trò ch<i 1óng kdch, trò ch<i h,c t5p.  
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      Kéo c�a l/a x0/ Vui v0 c3 nhà...           4oàn tàu tí hon 

+  Ho�t ��ng giao ti=p: Ho>t 1�ng giao ti:p 1.2c sW d)ng 1� nh5n và truy�n 

thông tin v� k� n�ng, thái 1�, ki:n th;c k� n�ng s�ng. S�i t.2ng giao ti:p 

là tr� v%i các thành viên trong l%p, tr.0ng m4m non, trong gia 1ình, hàng 

xóm, láng gi�ng, h, hàng, c�ng 1Jng g4n gCi (@ tr.0ng m4m non, ngoài 

1.0ng làng, ngõ xóm, n<i làm vi c cZa b� m6, bách hoá...). N�i dung 

giao ti:p chZ y:u là nh5n th;c, tình c�m, hành 1�ng cZa con ng.0i v%i 

sX v5t trong th: gi%i xung quanh g4n gCi v%i tr�. Hình th;c giao ti:p chZ 

y:u v%i tr� là gi�i thích, trò chuy n, hli han, khuyên nhZ, sai b�o, an Zi, 

trAn an, v` v�, d` dành, nXng ndu, khích l , khen ng2i, giúp 1u, khích l  

hoTc ng�n c�n hành 1�ng... Khi sW d)ng ho>t 1�ng giao ti:p, ng.0i 

h.%ng d�n nên chú ý cho tr� giao ti:p v%i nh�ng ng.0i g4n gCi, thân 

thu�c v%i tr�, và m@ r�ng d4n 1�i t.2ng giao ti:p. N�i dung giao ti:p c4n 

lành m>nh, dn hi�u. Hình th;c giao ti:p nên c@i m@, chân tình, không 

trAn áp hoTc nuông chi�u tr� quá m;c.                                                    

+  Ho�t ��ng ngôn ng?: N�i dung ngôn ng� mà ng.0i h.%ng d�n c4n cung 

cAp cho tr� là nghe hi�u l0i nói, phát âm 1úng, sW d)ng v�n t\ phong 

phú, l0i nói m>ch l>c. Các hình th;c thích h2p v%i tr� là trò chuy n, k� 

chuy n, 1,c th< truy n, 1Jng dao, ca dao... Ng.0i h.%ng d�n khuy:n 

khích tr� nói l0i hay ý 16p, tránh nh�ng l�i nói sai, xAu. 

+  Ho�t ��ng nh@n thAc: N�i dung nh5n th;c chZ y:u @ tr� là nh�ng 1Tc 

1i�m bên ngoài, 1Tc tr.ng, rõ nét, cZa các k� n�ng s�ng mà tr� c4n có. 

Hình th;c nh5n th;c v� k� n�ng s�ng 1>t 1:n m;c trXc quan — hình 

t.2ng và ti�n khái ni m. Khi h.%ng d�n k� n�ng s�ng cho tr� m�u giáo, 

ng.0i h.%ng d�n không nên h.%ng tr� vào nh�ng n�i dung và hình th;c 
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nh5n th;c k� n�ng s�ng cZa h,c sinh phj thông hoTc cZa ng.0i l%n nh. 

khái ni m, giá trd cZa k� n�ng s�ng. 

—  S� giáo d)c k� n�ng s�ng cho tr� m�u giáo, ng.0i h.%ng d�n còn có th� 

sW d)ng nh�ng ho>t 1�ng giáo d)c trong tr.0ng m4m non nh. ho>t 

1�ng lao 1�ng, t>o hình, âm nh>c, làm quen v%i v�n h,c, khám phá th: 

gi%i xung quanh, th� d)c. 

+  Ho�t ��ng lao ��ng: Ng.0i h.%ng d�n có th� cho tr� lao 1�ng tX ph)c v) 

(v  sinh cá nhân, �n, u�ng, mTc, ngZ,...), làm vi c vTt trong gia 1ình (quét 

nhà, nhTt rau, bóc l>c, tp ngô, rót n.%c, tìm 1J v5t, d,n d6p nhà cWa,...), 

ch�m sóc v5t nuôi (lAy th;c �n cho mèo, quãi thóc cho gà, vdt, rút r<m 

cho trâu bò,...), ch�m sóc cây trJng (nhj cl, t.%i cây, t[a lá, tìm sâu, x%i 

1At, phZ r<m cho cây...), trXc nh5t,... 1� t5p các k� n�ng tX ph)c v), qu�n 

lí th0i gian, tX tr,ng, h2p tác, kiên trì, trách nhi m... 

     

Bé g6p ch	n gi8i ghê!    G6p chi:u th#t là d<! 

+  Ho�t ��ng t�o hình: Ng.0i h.%ng d�n có th� cho cho tr� vp, xé, nTn, cUt, 

dán, lUp ghép, làm 1J ch<i... bIng nh�ng nguyên v5t li u 1�m b�o an 

toàn và v  sinh, 1<n gi�n, r� ti�n, s$n có trong gia 1ình nh.: phAn, g>ch 

non, giAy báo, 1At sét, lá hoa, h�t h>t, vl trai, sò, �c, h:n, v�i v)n, vl h�p 

cácton,... 1� t5p các k� n�ng sáng t>o, ý th;c v� b�n thân, yêu th.<ng, th� 

hi n tình c�m v%i nh�ng ng.0i thân thi:t,...  

 

Chúng mình cùng v= chung m>t b@c tranh nhé! 
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+  Ho�t ��ng âm nh�c: Ng.0i h.%ng d�n có th� hát cho tr� nghe, hát ru tr� 

ngZ, cho tr� nghe 1ài, b�ng, tX hát, hát múa cùng các b>n, anh chd, ng.0i 

l%n... 1� t5p cho tr� các k� n�ng nghe, trình bày n�ng lXc cZa b�n thân, 

ph�i h2p làm vi c theo nhóm,...  

+  Ho�t ��ng làm quen v'i v�n h5c: Ng.0i h.%ng d�n có th� k� chuy n, 1,c 

th<, ca dao, 1Jng dao, t)c ng�, hò vè, nói lái, nói ng.2c... cho tr� và cho 

tr� th� hi n. Ho>t 1�ng giáo d)c này t5p cho tr� các k� n�ng nghe, trình 

bày n�ng lXc cZa b�n thân, sáng t>o,... 

+  Ho�t ��ng làm quen v'i toán: Ng.0i h.%ng d�n có th� cho tr� làm quen 

v%i s� và 1:m trong ph>m vi 10, v%i các hình hình h,c (tròn, vuông, tam 

giác, ch� nh5t) và các hình hình kh�i (kh�i c4u, kh�i tr), kh�i ch� nh5t, 

kh�i vuông), 1dnh h.%ng trong không gian (trên, d.%i, ph�i, trái, tr.%c, 

sau, trong, ngoài) và th0i gian (sáng, tr.a, chi�u, t�i, hôm nay, ngày mai, 

hôm qua, các mùa: xuân, h>, thu, 1ông), các cách sUp x:p theo quy tUc: 

trang trí trên g>ch, kh�n tay, ch�n, g�i, kh�n mTt,... Ho>t 1�ng giáo d)c 

này t5p cho tr� các k� n�ng s�ng v� xác 1dnh s� l.2ng, hình d>ng, kích 

th.%c, th0i gian, 1dnh h.%ng trong không gian, ham hi�u bi:t, t[ m[,  

sáng t>o... 

+  Ho�t ��ng khám phá th= gi'i xung quanh: Ng.0i h.%ng d�n có th� cho 

trR làm quen v%i th: gi%i 1J v5t, ph.<ng ti n giao thông, cây c�i, con v5t, 

hi n t.2ng thiên nhiên, th0i ti:t, ngh� nghi p... thông qua thW nghi m, 

quan sát, so sánh, phân nhóm, phân lo>i,... Nên t>o cho tr� môi tr.0ng 

khám phá, chAp nh5n ý t.@ng cZa tr� mà không chê bai, khuy:n khích 

tr� gi�i quy:t vAn 1� theo nhi�u cách, cho tr� có 1Z th0i gian khám phá. 

Ng.0i h.%ng d�n cho tr� tích cXc sW d)ng các giác quan 1� khám phá, 

l0i nói 1� miêu t� sX v5t, thXc hi n các ho>t 1�ng 1a d>ng, cùng làm khi 

tr� gTp khó kh�n. Ho>t 1�ng giáo d)c này t5p cho tr� các k� n�ng sáng 

t>o, m>o hi�m, 1.<ng 14u v%i khó kh�n, chAp nh5n thW thách, tìm ki:m 

sX giúp 1u, ham hi�u bi:t. 

+  Ho�t ��ng th. dSc: ng.0i h.%ng d�n có th� cho tr� th.0ng xuyên tham 

gia t5p th� d)c vào các buji sáng. Ho>t 1�ng th� d)c giúp tr� t5p các k� 

n�ng ph�i h2p v%i b>n, nh5n ra kh� n�ng cZa mình, 1dnh h.%ng trong 

không gian,...  

—  Giáo d)c k� n�ng s�ng cho tr� m�u giáo 1.2c thXc hi n thu5n l2i trong 

1i�u ki n s�ng cZa tr� @ nhà tr.0ng và gia 1ình, bao gJm các m�i quan 
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h  liên nhân cách trong nhà tr.0ng và gia 1ình, ph.<ng ti n, hình th;c, 

tình hu�ng sinh ho>t hàng ngày. 

Có th� sW d)ng nh�ng m�i quan h  liên nhân cách trong nhà tr.0ng và 

gia 1ình 1� giáo d)c k� n�ng s�ng cho tr�. Só là nh�ng m�i quan h  gi�a 

tr� và nhà giáo d)c, tr� v%i các nhân viên trong tr.0ng, tr� v%i tr�, nh�ng 

m�i quan h  gi�a các thành viên trong gia 1ình: con cái v%i b� m6, anh 

chd v%i em, cháu v%i ông bà, cô, dì, chú, bác,... Các m�i liên h  liên nhân 

cách trong tr.0ng m4m non và gia 1ình 1.2c sW d)ng nh. là m�u k� 

n�ng s�ng cho tr� bUt ch.%c, t5p theo. Chúng c4n có sX churn mXc, giàu 

tình yêu th.<ng, mang tính s. ph>m. Tránh nh�ng m�i liên h  liên nhân 

cách phi nhân tính, thi:u dân chZ, vô v�n hoá nh. 1ánh 15p, 1àn áp, 

b>o lXc, trAn áp, 1e do>, bUt n>t, thô b[, suJng sã, t)c t�u,...  

—  Có th. s� dSng các ph!Mng tiLn thông th!+ng trong tr!+ng m-u giáo và 

gia �ình �. giáo dSc k� n�ng s	ng cho trR. Só là 1J dùng hàng ngày, 1J 

ph: th�i, nh�ng nguyên v5t li u thiên nhiên.  

Nh?ng �j dùng hàng ngày nh. 1J dùng cá nhân (kh�n mTt, bàn ch�i, 

qu4n áo, dép, gu�c, g.<ng, l.2c, n<, túi xách,...), 1J dùng �n u�ng (ca, 

c�c, bát, 1Ca, thìa,...), 1J dùng sinh ho>t (chi:u, gh:, bàn, ch5u nhXa,...), 

1J dùng lao 1�ng (nong, nia, rj, rá, xô, bình t.%i nhl,...), l.<ng thXc 

(g>o, ngô, khoai, sUn,...), rau, hoa , qu�,... Nh?ng �j ph= th<i nh. báo, t>p 

chí, tranh �nh, ldch cC, vl chai nhXa, h�p bIng bìa, vl bao diêm,... Nh?ng 

nguyên v@t liLu thiên nhiên nh. g>ch, 1At, cát, n.%c, sli, 1á, các lo>i h�t, 

h>t (h>t nhãn, h>t hJng xiêm, h>t b.@i, h>t na, h>t gAc,...), hoa (hoa dâm 

b)t, hoa tóc tiên, hoa 1>i, hoa m�u 1<n....), lá (lá 1a, lá chu�i, lá sen, lá 

cau, lá d\a,...), vl (vl tr;ng, vl trai, vl sò, vl �c, vl h:n,...) 

Ng.0i h.%ng d�n nên k:t h2p nh�ng ph.<ng pháp giáo d)c k� n�ng 

s�ng cho tr� m�u giáo v%i các ph.<ng ti n thông th.0ng trong tình 

hu�ng sinh ho>t hàng ngày @ tr.0ng m�u giáo và gia 1ình. Ví d):  

Ng.0i h.%ng d�n làm m�u trên các ph.<ng ti n thông th.0ng 1� h.%ng 

d�n tr� nh�ng k� n�ng tX ph)c v): rWa mTt bIng kh�n mTt, 1ánh r�ng 

bIng bàn ch�i, ch�i 14u bIng l.2c,...  

Ng.0i h.%ng d�n khuy:n khích tr� t@p làm trên các ph.<ng ti n thông 

th.0ng: rót n.%c m0i ông bà, gi� tr5t tX khi ng.0i nhà 1ang ngZ,... 1� t5p 

k� n�ng th� hi n tình th.<ng yêu, quan tâm t%i ng.0i g4n gCi,...  
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Ng.0i h.%ng d�n cho tr� thXc hành th.0ng xuyên trên các ph.<ng ti n 

thông th.0ng: sUp x:p 1J ch<i, 1J dùng 1úng n<i quy 1dnh, giúp bé thu 

d,n ch�n g�i khi ngZ d5y... 

Ng.0i h.%ng d�n khuy:n khích tr� chMi theo trò ch<i khác nhau (trò ch<i 

mô phlng, trò ch<i phân vai, trò ch<i v5n 1�ng,...) trên các ph.<ng ti n 

thông th.0ng. Ví d): Ch<i v%i nh?ng �j v@t �Mn gi<n, sBn có: gAp búp bê 

bIng kh�n tay, cho tr� x:p chi:u thành cWa tò vò, x:p gh: thành 1oàn 

tàu, dùng xô hoTc ch5u nhl làm 1ích 1� ném bóng, bò xung quanh,... 

Ch<i v%i nh?ng �j ph= th<i: cho tr� dùng c>p rj làm 1ích ném bóng, 

1ánh vòng, t0 tranh dùng 1� k� chuy n, t0 ldch dùng làm ti�n mua bán 

hàng, vl h�p 1� ghép thành ô tô, t4u thu�,... Ch<i v%i nh?ng nguyên v@t 

liLu thiên nhiên: cho tr� dùng sli, 1á, các lo>i h�t h>t 1� x:p hình, x:p 

ch�, t5p 1:m, ch<i ô �n quan; n.%c 1� vp, vi:t ch�, pha xà phòng thji 

bong bóng, hoa lá xâu thành vòng, lá chu�i cu�n thành kèn, t:t thành 

con mèo, cây c�i trong v.0n làm n<i ch<i tr�n tìm, 1uji bUt...  

Nh�ng ph.<ng ti n thông th.0ng trong tr.0ng m�u giáo và gia 1ình 1� 

giáo d)c k� n�ng s�ng cho tr� m�u giáo c4n an toàn, v  sinh, có ý ngh�a 

giáo d)c, r� ti�n. S� an toàn, không gây nguy hi�m thì nên cho tr� dùng 

1J dùng không sUc nh,n, không dn vu, dn gãy, không làm x.%c da, ch�y 

máu tr�, không 1�c h>i. S� 1�m b�o v  sinh thì nên cho tr� dùng 1J 

dùng v\a t4m vóc, dn sW d)ng, dn rWa, dn b�o qu�n, có ch` 1� nhAt 1dnh. 

S� có ý ngh�a giáo d)c thì nên cho tr� sW d)ng 1J dùng có tác d)ng hình 

thành các k� n�ng s�ng v� ý th;c b�n thân, quan h  xã h�i, giao ti:p, thXc 

hi n công vi c và ;ng phó v%i thay 1ji cZa cu�c s�ng. NguJn ph.<ng 

ti n nên 1a d>ng, phù h2p v%i 1� tuji, cho phép tr� ho>t 1�ng 1.2c theo 

nhi�u cách, có tính thrm m� và giàu b�n sUc v�n hoá 1da ph.<ng.  

Có th� sW d)ng các hình th;c sinh ho>t trong nhà tr.0ng, gia 1ình, c�ng 

1Jng 1� giáo d)c k� n�ng s�ng cho tr� m�u giáo, nh. vi c làm hàng ngày 

trong nhà và ngoài tr0i; nh�ng phong t)c, t5p quán, truy�n th�ng, sX 

ki n t�t 16p cZa gia 1ình và c�ng 1Jng.  

—  Nh?ng th+i �i.m trong ch= �� sinh ho�t hhng ngày bao gjm các viLc nh! 

tr� tr� và 1ón tr�, 1i�m danh, trò chuy n 14u gi0, d>o ch<i ngoài tr0i, 

trong gi0 h,c, gi0 �n, ngZ, nAu �n, quét nhà, d,n d6p nhà cWa, tUm cho 

tr�, giTt qu4n áo, cho v5t nuôi �n, làm v.0n (gieo h>t, nhj cl, t.%i 

cây,...)... 
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Ng.0i h.%ng d�n có th� k:t h2p vi c làm hàng ngày v%i các ph.<ng 

pháp giáo d)c k� n�ng s�ng 1Tc tr.ng cho tr� m�u giáo m�t cách tX 

nhiên và thXc t: theo các th+i �i.m trong ch= �� sinh ho�t m�t ngày cia 

trR thì sp không mAt th0i gian, tr� l>i th.0ng xuyên 1.2c thXc hành các k� 

n�ng s�ng phù h2p v%i nh�ng yêu c4u cZa công vi c. Ví d):  

+ Khi tr< trR và �ón trR: Ng.0i h.%ng d�n có th� cho tr� thXc hành k� n�ng 

chào m,i thành viên trong nhà tr.0ng, t>m bi t b� m6 m�t cách bình 

t�nh và vui v�, mTc và c@i áo choàng, quàng kh�n, 1i gi4y/ dép, tX c@i/ 

mTc, gAp và cAt qu4n áo, 1J dùng cá nhân 1úng n<i quy 1dnh, tX 1i vào 

l%p mà không c4n có b� m6 hay cô giáo dUt vào, làm quen v%i b>n m%i 

1:n tr.0ng, l%p, giúp 1u các em bé,... 

+ Khi �i.m danh: Ng.0i h.%ng d�n có th� cho tr� t5p k� n�ng quan tâm 

1:n b>n bIng cách tr� phát hi n ra b>n vUng mTt, lí do b>n vUng, cùng 

1:m s� b>n có mTt ngày hôm nay, m>nh d>n nói lên tên mình,... 

+ Khi trò chuyLn �Nu gi+: Ng.0i h.%ng d�n có th� t5p và thXc hành cho tr� 

k� n�ng lUng nghe b>n nói, tX tin nói tr.%c 1ám 1ông, bi:t tham gia kh@i 

14u, ti:p n�i và k:t thúc cu�c trò chuy n,...  

+ Khi d�o chMi ngoài tr+i: Ng.0i h.%ng d�n có th� cho tr� quan sát và t5p 

các k� n�ng sang 1.0ng, 1i trên 1.0ng tr<n, tránh m.a, tránh sét 1ánh, 

tuân thZ các quy tUc n<i công c�ng (v;t rác vào n<i quy 1dnh, 1i @ bên 

ph�i, 1i b� trên v[a hè, nh.0ng 1.0ng cho c) già,...), tìm ki:m sX giúp 1u 

khi bd l>c, không theo ng.0i l>, chAp nh5n m>o hi�m (ch<i nh�ng trò 

ch<i m%i, tìm nh�ng sX v5t mà cô yêu c4u nh. các cây cl, hoa lá, sli,  

1á nhl,...) 

Trong lúc h5c, lúc chMi, lúc lao ��ng: Ng.0i h.%ng d�n có th� trò chuy n, 

gi�i thích, 1óng m�t vai 1� làm m�u, cho tr� quan sát, t5p, thXc hành các 

k� n�ng h2p tác (gJm các k� n�ng tho� thu5n, phân công vai trò, thXc 

hi n 1úng vai trò, giúp 1u, tìm ki:m sX giúp 1u), v.2t khó (gJm các k� 

n�ng chAp nh5n/ t\ ch�i thW thách, 1�i mTt v%i khó kh�n, gi�i quy:t vAn 

1�, chAp nh5n/ bl qua thAt b>i, hài lòng v%i thành công), kiên trì/có 

trách nhi m (gJm các k� n�ng nh5n nhi m v), hoàn thành nhi m v) 1:n 

cùng), sáng t>o (gJm các k� n�ng t>o ra cái m%i, theo cách/ ph.<ng ti n 

m%i), m>o hi�m (gJm các k� n�ng chAp nh5n thW thách, thích 1.a ra 

cách th;c và ph.<ng ti n khác l>), ham hi�u bi:t (gJm các k� n�ng thu 

nh5n và chia s� thông tin, tò mò, hay hli). 
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+ Khi cho trR �n: Ng.0i h.%ng d�n có th� làm m�u �. trR quan sát, t@p, 

th/c hành các k� n�ng s�ng nh. cNm �Oa, t/ và cMm, cách �n tlng món 

�n, c�m <n cô và các bác nhà b:p, m0i cô, m0i b>n dùng c<m, lau bàn, 

x:p gh: sau khi �n xong,... 

Khi cho trR ngi: Ng.0i h.%ng d�n có th� t5p cho tr� các k� n�ng tr�i và 

cAt ch�n, ga, g�i, 1 m, ngZ và tr@ d5y 1úng gi0, vui v� không mè nheo... 

+  Khi n9u �n: Ng.0i h.%ng d�n có th� cùng tr� nhTt rau, giã v\ng, bóc 

l>c..., gi�i thích ích l2i cZa t\ng món �n, 1� tr� t5p, thXc hành các k� n�ng 

s�ng nh. nghe hi�u, chia s�, h2p tác, hoàn thành m�t công vi c 1<n gi�n 

1:n cùng, gi� gìn 1J dùng, phòng ch�ng các tai n>n thông th.0ng nh. 

làm 1j, vu 1J dXng, th;c �n, các sX c� trong b:p nh. cháy, nj, rò r[ ga, 

ch5p 1i n, mAt 1i n,... 

+  Khi làm v!+n: Ng.0i h.%ng d�n có th� trò chuy n, hli han tr� v� nh�ng 

sX v5t, sX vi c x�y ra xung quanh tr�, cùng tr� nhX cm, t!'i cây, b$t sâu, 

tìm qu< chín, khuy:n khích tr� ch>y, nh�y, 1i d>o, làm thW nh�ng công 

vi c m%i, vui ch<i quanh v.0n cây, khen ng2i nh�ng vi c tr� làm 1.2c 1� 

t5p cho tr� các k� n�ng s�ng nh. �jng c<m, th. hiLn tình c<m, h"p tác, 

quan sát, phân lo�i, ghi nh' có chi ��nh, phòng ch	ng tai n�n thông 

th!+ng, trách nhiLm,... 

+ Khi �i th�m hmi h5 hàng, xóm gi ng: Ng.0i h.%ng d�n có th� làm m�u, 

khích l  tr� thXc hành các k� n�ng s�ng nh. mTc qu4n áo s>ch sp, g,n 

gàng, 16p 1p, chào hli, t>m bi t, thXc hi n quy tUc làm khách,... 

Nh�ng phong t)c, t5p quán, truy�n th�ng, nh�ng sX ki n t�t 16p cZa 

gia 1ình và c�ng 1Jng cCng là hình th;c giáo d)c k� n�ng s�ng h�u hi u 

cho tr�. 

Ng!+i h!'ng d-n nên k:t h2p các phong t)c, t5p quán, truy�n th�ng, sX 

ki n t�t 16p cZa gia 1ình, cZa c�ng 1Jng 1� giáo d)c các k� n�ng s�ng  

1Tc tr.ng cho tr� m�u giáo. Ví d): SW d)ng phong t)c chào hli 1� giáo 

d)c k� n�ng chào hli; sW d)ng ln h�i cZa làng 1� giáo d)c các k� n�ng v� 

quan h  xã h�i; sW d)ng t5p quán �n nh�ng món �n 1a d>ng 1� giáo d)c 

k� n�ng ;ng phó v%i thay 1ji; sW d)ng truy�n th�ng th.2ng võ, hi:u h,c 

1� giáo d)c k� n�ng 1.<ng 14u v%i thW thách, ham h,c hli; sW d)ng sX 

ki n xây tr.0ng ti�u h,c m%i trong làng 1� giáo d)c k� n�ng quan tâm 

1:n nh�ng sX ki n m%i/ tò mò... 
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Ng!+i h!'ng d-n nên sW d)ng nh�ng phong t)c, t5p quán, truy�n th�ng, 

sX ki n t�t 16p, an toàn 1� giáo d)c k� n�ng s�ng cho tr� m�u giáo. 

Các hình th;c giáo d)c trên có th� 1.2c ti:n hành v%i t\ng tr�, t\ng cTp, 

t\ng nhóm l%n hoTc nhl, hoTc c� l%p. 

ĐÁNH GIÁ NỘI DUNG 6 

Câu h i 1: B>n th.0ng sW d)ng nh�ng hình th;c nào 1� giáo d)c k� n�ng 

s�ng cho tr� l%p mình? 

Câu h i 2: Qua n�i dung này, b>n có th� bj sung thêm nh�ng hình th;c 

nào 1� giáo d)c k� n�ng s�ng cho tr� @ l%p mình? 

Bài t:p 1: B>n hãy ch,n m�t k� n�ng s�ng c4n d>y cho tr� @ l%p mình và 

sW d)ng nh�ng hình th;c giáo d)c mà b>n cho là phù h2p nhAt.  

Bài t:p 2: B>n hãy chia s� v%i 1Jng nghi p nh�ng hình th;c mà b>n cho 

là hAp d�n và hi u qu� 1� giáo d)c k� n�ng s�ng cho tr� m�u giáo. 

 

Nội dung 7 

LẬP KẾ HOẠCH GIÁO DỤC KĨ NĂNG SỐNG CHO TRẺ MẪU GIÁO  

(2 tiết) 

Hoạt động: Tìm hiểu việc lập kế hoạch giáo dục kĩ năng sống 

cho trẻ mẫu giáo 

—  Theo b>n, t>i sao ph�i l5p k: ho>ch giáo d)c k� n�ng s�ng cho tr� m�u giáo? 

 

 

 

 

—  BIng kinh nghi m cZa mình, b>n hãy nêu nh�ng c�n c; 1� l5p k: ho>ch 

giáo d)c k� n�ng s�ng cho tr� m�u giáo. 

 

 

 

 



52  |  MODULE MN 39 

 

 

—  B>n hãy li t kê các b.%c l5p k: ho>ch giáo d)c k� n�ng s�ng cho tr�  

m�u giáo. 

 

 

 

 

 

 

 

—  B>n hãy phân tích ngUn g,n các b.%c l5p k: ho>ch giáo d)c k� n�ng s�ng 

cho tr� m�u giáo. 
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B>n hãy 1�i chi:u v%i nh�ng thông tin d.%i 1ây 1� t�ng thêm hi�u bi:t 

v� các b.%c l5p k: ho>ch giáo d)c k� n�ng s�ng cho tr� m�u giáo. 

THÔNG TIN PHẢN HỒI 

Vai trò cZa vi c l5p k: ho>ch giáo d)c k� n�ng s�ng cho tr� m�u giáo: 

L5p k: ho>ch giúp giáo viên chZ 1�ng hình thành k� n�ng s�ng cho tr� 

theo 1úng nguyên tUc, m)c tiêu, n�i dung, ph.<ng pháp và hình th;c 

giáo d)c k� n�ng s�ng cho tr� m�u giáo. 

Nh�ng c�n c; 1� l5p k: ho>ch giáo d)c k� n�ng s�ng cho tr� m�u  

giáo gJm: 

• M)c tiêu giáo d)c tr� m�u giáo @ t\ng 1� tuji; 

• Nh�ng k� n�ng s�ng tr� ch.a có hoTc ch.a thành th>o;  

• N�i dung giáo d)c tr� m�u giáo @ t\ng 1� tuji; 

• Kinh nghi m cZa tr� m�u giáo @ t\ng 1� tuji; 

• Phong t)c, t5p quán, truy�n th�ng t�t 16p cZa 1da ph.<ng; 

• Si�u ki n c< s@ v5t chAt cZa tr.0ng, l%p. 

6 b.%c l5p k: ho>ch giáo d)c k� n�ng s�ng cho tr� m�u giáo: 

B!'c 1: Xác 1dnh các k� n�ng s�ng c4n t5p cho tr� m�u giáo @ t\ng  

1� tuji; 

B!'c 2: Xác 1dnh th0i gian giáo d)c cho t\ng k� n�ng s�ng; 

B!'c 3: LXa ch,n nh�ng ph.<ng pháp và hình th;c giáo d)c/ ho>t 1�ng 

giáo d)c thích h2p v%i tr� m�u giáo @ t\ng 1� tuji; 

B!'c 4: Xác 1dnh các 1i�u ki n thXc hi n k� n�ng s�ng cho tr� m�u giáo @ 

t\ng 1� tuji; 

B!'c 5: Xác 1dnh nh�ng ho>t 1�ng ph�i h2p v%i các b5c cha m6 và c�ng 

1Jng 1� t5p luy n k� n�ng s�ng cho tr�; 

B!'c 6: STt k: ho>ch t5p k� n�ng s�ng vào k: ho>ch ch�m sóc — giáo d)c 

chung. 
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Phân tích 6 b.%c l5p k: ho>ch giáo d)c k� n�ng s�ng cho tr� m�u giáo @ 

t\ng 1� tuji: 

B!'c 1: Xác ��nh các k� n�ng s	ng cNn t@p cho trR m-u giáo P tlng �� tuXi: 

S� xác 1dnh 1.2c các k� n�ng s�ng c4n t5p cho tr� m�u giáo, c4n dXa vào 

m)c tiêu và n�i dung giáo d)c tr� @ t\ng 1� tuji v� ý th;c b�n thân, 

quan h  xã h�i, giao ti:p, thXc hi n công vi c, ;ng phó v%i thay 1ji cZa 

hoàn c�nh, nh�ng k� n�ng s�ng tr� ch.a có hoTc ch.a thành th>o. Ví d): 

p trR 3 tuXi, c4n t5p cho tr� các k� n�ng v� ý thAc b<n thân nh.: m>nh 

d>n nói tên, tuji, tX xúc �n; v� quan hL xã h�i nh. nh5n ra và th� hi n 

1.2c c�m xúc (vui, buJn, gi5n d� ...), chào hli ln phép v%i nh�ng ng.0i 

g4n gCi, ch0 12i 1:n l.2t, phân bi t 1.2c hành vi t�t — xAu, thXc hi n 

công vi c theo l0i ch[ d�n cùng cô giáo, thích ;ng v%i nh�ng thay 1ji nhl 

trong th0i gian bi�u sinh ho>t hàng ngày.  

B!'c 2: Xác 1dnh th0i gian giáo d)c cho t\ng k� n�ng s�ng:  

Xác 1dnh th0i gian giáo d)c cho t\ng k� n�ng s�ng bao gJm xác 1dnh th0i 

1i�m trong ch: 1� sinh ho>t m�t ngày, chZ 1� và 1� dài th0i gian có th� 

h.%ng d�n, t5p luy n k� n�ng s�ng 1ã ch,n cho tr�. 

Xác 1dnh th0i 1i�m t5p k� n�ng s�ng trong ch: 1� sinh ho>t m�t ngày cZa 

tr� là 1�m b�o 1.2c m�t trong các 1i�u ki n hình thành k� n�ng s�ng. Só 

là giúp tr� t5p luy n th.0ng xuyên trong tình hu�ng thXc cZa cu�c s�ng. 

SJng th0i giáo viên không mAt th0i gian. Ví d): t5p cho tr� k� n�ng chào 

hli, t>m bi t, tX c@i và sUp x:p, lAy 1J dùng cá nhân 1úng n<i quy 1dnh 

vào th0i 1i�m 1ón và tr� tr�; k� n�ng trình bày bàn �n, m0i c<m, tX xúc 

�n, d,n d6p bàn �n vào th0i 1i�m �n sáng, tr.a, x:.  

Xác 1dnh chZ 1� t5p k� n�ng s�ng 1ã ch,n cho tr� là nhIm tích h2p n�i 

dung giáo d)c k� n�ng s�ng v%i n�i dung giáo d)c chung cho tr�; giúp 

cho tr� t5p luy n h;ng thú. Ví d): t5p cho tr� k� n�ng chào hli, t>m bi t, 

tX c@i và sUp x:p, lAy 1J dùng cá nhân 1úng n<i quy 1dnh trong chZ 1� 

tr.0ng m4m non; k� n�ng trình bày và d,n d6p bàn �n, m0i c<m, tX xúc 

�n trong chZ 1� tr.0ng m4m non, ngh� nghi p.  

Xác 1dnh 1� dài th0i gian t5p luy n k� n�ng s�ng 1ã ch,n cho tr� là c4n 

thi:t. M`i m�t k� n�ng s�ng 1.2c hình thành trong m�t th0i gian nhAt 

1dnh. Tui thu�c vào m;c 1� khó hay dn 1�i v%i tr� mà giáo viên xác 1dnh 

th0i gian c4n thi:t 1� t5p k� n�ng s�ng cho tr� dài hay ngUn (1 — 2 tu4n,  

1 tháng hay 1 h,c kì, hay su�t n�m h,c). 
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Sau khi tr� 1ã t5p 1.2c k� n�ng s�ng m%i thì giáo viên c4n ti:p t)c duy trì 

rèn luy n k� n�ng s�ng này thông qua th0i 1i�m 1ã ch,n trong ch: 1� 

sinh ho>t.  Ví d): th.0ng xuyên duy trì k� n�ng chào hli, t>m bi t, tX c@i 

và sUp x:p, lAy 1J dùng cá nhân 1úng n<i quy 1dnh vào th0i 1i�m 1ón và 

tr� tr�. 

B!'c 3: LXa ch,n nh�ng ph.<ng pháp và hình th;c giáo d)c thích h2p:  

LXa ch,n ph.<ng pháp giáo d)c cho m`i m�t k� n�ng s�ng là tui thu�c 

vào n�i dung k� n�ng s�ng, 1Tc 1i�m l;a tuji tr�, th0i 1i�m trong ch: 1� 

sinh ho>t hàng ngày, chZ 1� giáo d)c k� n�ng s�ng 1.2c tích h2p vào. Ví 

d): Ph.<ng pháp t5p k� n�ng chào hli 1�i v%i tr� bé là làm m�u, tr� nhu 

và l%n là nhUc nh@, c� ba 1� tuji là nêu g.<ng, khen ng2i.  

Ng.0i h.%ng d�n nên sW d)ng các ho>t 1�ng giáo d)c trong tr.0ng m4m 

non làm hình th;c giáo d)c tr�. M�t ho�t ��ng có th� giáo d)c nhi u k� 

n�ng s	ng. SJng th0i m�t k� n�ng s	ng nên 1.2c tj ch;c b@i nhi u ho�t 

��ng 1� có nhi�u c< h�i cho tr� quan sát, t5p thW và thXc hành th.0ng 

xuyên. Ho>t 1�ng giáo d)c c4n phù h2p v%i ý thích cZa tr�, v%i k� n�ng 

s�ng c4n hình thành, v%i 1i�u ki n kinh t:, phong t)c, t5p quán cZa gia 

1ình, 1da ph.<ng. Ví d): k� n�ng hoà gi�i xung 1�t, h2p tác, làm vi c 1:n 

cùng 1.2c giáo d)c thông qua ho>t 1�ng lao 1�ng theo nhóm (trJng cây, 

d,n l%p, trXc nh5t), k� n�ng hoàn thành công vi c 1:n cùng 1.2c thXc 

hi n qua nhi�u ho>t 1�ng giáo d)c nh. lao 1�ng, vui ch<i, h,c t5p. 

B!'c 4: Xác ��nh các �i u kiLn th/c hiLn k� n�ng s	ng: M`i k� n�ng s�ng @ 

tr� m�u giáo 1òi hli 1J dùng, không gian, m�i t.<ng tác gi�a các thành 

viên khác nhau 1� hình thành, duy trì, và phát tri�n. Ng.0i l5p k: ho>ch 

c4n xác 1dnh và churn bd 14y 1Z nh�ng 1i�u ki n này tr.%c khi h.%ng 

d�n tr�. Ví d): 1� tr� m�u giáo 4 tuji có k� n�ng 1.<ng 14u v%i nh�ng thW 

thách trong quan h  xã h�i, ng.0i l5p k: ho>ch c4n ch[ ra các m�i quan 

h  xã h�i mà tr� th.0ng e dè nh.: hoà gi�i xung 1�t, nh.0ng nhdn, quan 

tâm t%i ng.0i g4n gCi, quan tâm t%i sX công bIng trong nhóm b>n... 

SJng th0i xác 1dnh s� l.2ng 1J dùng, 1J ch<i tr� th.0ng tranh giành 

nhau, không chdu nh.0ng nhdn, mu�n 1.2c chia s� công bIng v� nh�ng 

1J ch<i này. CCng c4n xác 1dnh c� nh�ng m�i quan h  liên nhân cách 

c4n thi:t 1� hình thành các k� n�ng s�ng này nh.: m�i quan h  v%i b>n 

cùng trang l;a, v%i các anh chd l%p l%n h<n, v%i cô giáo và nhân viên 

trong tr.0ng. Ng.0i l5p k: ho>ch cCng ch[ ra cách t.<ng tác gi�a các 

thành viên 1� hình thành nên các k� n�ng nh. hoà gi�i xung 1�t (ch<i 
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chung 1J ch<i, b>n này ch<i xong t%i l.2t b>n kia ch<i, mình ch<i 1J 

ch<i này, b>n ch<i 1J ch<i khác), nh.0ng nhdn (nh.0ng 1J ch<i yêu 

thích cho em bé h<n), quan tâm t%i ng.0i g4n gCi (hli han khi m t mli, 

chia vui khi thành công), quan tâm t%i sX công bIng (chia 1�u 1J ch<i 

cho nhau hoTc ch<i l4n l.2t, ch<i chung v%i nhau). 

B!'c 5: Xác ��nh nh?ng ho�t ��ng ph	i h"p v'i các b@c cha mq và c�ng 

�jng �. t@p luyLn k� n�ng s	ng cho trR : K� n�ng s�ng cZa tr� m�u giáo ch[ 

1.2c hình thành, duy trì và phát tri�n khi có sX ph�i h2p chTt chp gi�a 

gia 1ình, nhà tr.0ng và c�ng 1Jng. Tr� khó mà có k� n�ng ch0 12i 1:n 

l.2t, ln phép, nh.0ng nhdn, quan tâm t%i sX công bIng... khi chúng ch[ 

1.2c thXc hành @ l%p và không 1.2c thXc hành trong gia 1ình và c�ng 

1Jng. Vì v5y, ng.0i l5p k: ho>ch nên xác 1dnh nh�ng ho>t 1�ng ph�i h2p 

v%i các b5c cha m6 và c�ng 1Jng 1� t5p luy n k� n�ng s�ng cho tr� m�u 

giáo nh.: trao �Xi, tham quan, t@p hu9n, �óng góp cM sP v@t ch9t. 

Trao �Xi v%i các b5c cha m6, các nhà ch;c trách cZa c�ng 1Jng v� k: 

ho>ch giáo d)c k� n�ng s�ng cho tr� m�u giáo trong nhà tr.0ng. N�i 

dung trao 1ji gJm m)c tiêu, n�i dung, các ph.<ng pháp, ph.<ng ti n, 

hình th;c giáo d)c k� n�ng s�ng cho tr�. Hình th;c trao 1ji có th� là qua 

các gi0 1ón và tr� tr�, h,p ph) huynh 1dnh kì hàng n�m, ch.<ng trình 

phát thanh cZa nhà tr.0ng, cZa c�ng 1Jng, tranh, t0 r<i, áp phích, b�ng 

tin cZa tr.0ng m�u giáo. 

Tj ch;c cho các b5c cha m6, các nhà ch;c trách cZa c�ng 1Jng tham 

quan ph.<ng pháp và hình th;c giáo d)c k� n�ng s�ng @ tr.0ng m�u giáo. 

T@p hu9n cho các b5c cha m6, các thành viên cZa c�ng 1Jng v� ph.<ng 

pháp giáo d)c, hình th;c giáo d)c, xây dXng môi tr.0ng giáo d)c k� n�ng 

s�ng cho tr� trong gia 1ình và c�ng 1Jng. 

Huy 1�ng các b5c cha m6, các tj ch;c c�ng 1Jng �óng góp cM sP v@t ch9t 

c4n thi:t cho giáo d)c k� n�ng s�ng cZa tr� m�u giáo.  

Nh�ng ho>t 1�ng này nhIm nâng cao nh5n th;c, tích cXc tham gia vào 

các ho>t 1�ng giáo d)c, 1óng góp các 1i�u ki n c< s@ v5t chAt, t>o môi 

tr.0ng giáo d)c lành m>nh v� giáo d)c k� n�ng s�ng cho tr� m�u giáo 

cZa các thành viên trong gia 1ình và c�ng 1Jng.  

B!'c 6: a_t k= ho�ch t@p k� n�ng s	ng vào k= ho�ch ch�m sóc — giáo dSc 

chung: Các k� n�ng s�ng, th0i gian, 1i�u ki n, ho>t 1�ng giáo d)c, ho>t 

1�ng ph�i h2p v%i gia 1ình và c�ng 1Jng trong k: ho>ch giáo d)c k� n�ng 
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s�ng cho tr� m�u giáo 1.2c 1Tt vào k= ho�ch ch�m sóc — giáo dSc chung. 

Do 1ó, vi c thXc hi n k: ho>ch giáo d)c k� n�ng s�ng cCng 1.2c thXc 

hi n trong k= ho�ch ch�m sóc — giáo dSc chung. 

Ví dS: L5p k: ho>ch giáo d)c m�t k� n�ng s�ng theo 6 b.%c (Xem ph)  

l)c 1) 

ĐÁNH GIÁ NỘI DUNG 7  

Bài t:p1: B>n hãy thW l5p k: ho>ch giáo d)c m�t k� n�ng s�ng cho tr� @ 

l%p mình.  

Bài t:p 2: B>n hãy chia s� nh�ng kinh nghi m thành công và thAt b>i, 

nh�ng thu5n l2i và khó kh�n khi l5p k: ho>ch giáo d)c k� n�ng s�ng cho 

tr� m�u giáo.  

 

Nội dung 8  

ĐÁNH GIÁ GIÁO DỤC KĨ NĂNG SỐNG CHO TRẺ MẪU GIÁO (2 tiết) 

Hoạt động 1: Tìm hiểu những mục đích đánh giá giáo dục kĩ 

năng sống cho trẻ mẫu giáo 

Theo kinh nghi m giáo d)c cZa mình, b>n hãy li t kê nh�ng m)c 1ích 

1ánh giá k� n�ng s�ng cZa tr�. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B>n hãy 1�i chi:u v%i nh�ng thông tin d.%i 1ây 1� t�ng thêm hi�u bi:t 

v� m)c 1ích 1ánh giá giáo d)c k� n�ng s�ng cho tr� m�u giáo. 
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THÔNG TIN PHẢN HỒI 

Sánh giá giáo d)c k� n�ng s�ng cho tr� m�u giáo nhIm: 

—  Si�u ch[nh m)c tiêu giáo d)c k� n�ng s�ng cho tr�. 

—  Xác 1dnh nh�ng k� n�ng s�ng tr� 1ã 1>t và ch.a 1>t 1� ti:p t)c có k: 

ho>ch h.%ng d�n phù h2p h<n v%i tr�. 

—  Xây dXng hoTc 1i�u ch[nh, bj sung c< s@ v5t chAt cho phù h2p v%i k� 

n�ng s�ng c4n h.%ng d�n cho tr�.  

—  Si�u ch[nh ph.<ng pháp, hình th;c tj ch;c, k: ho>ch giáo d)c k� n�ng 

s�ng cho phù h2p v%i 1Tc 1i�m phát tri�n cZa tr� t\ng 1� tuji, 1i�u ki n 

kinh t:, xã h�i, v�n hoá, truy�n th�ng cZa 1da ph.<ng, tr.0ng, l%p, 1�m 

b�o cho tr� có c< h�i t�t nhAt 1� thành công.  

Hoạt động 2: Tìm hiểu các hình thức đánh giá giáo dục kĩ năng 

sống cho trẻ mẫu giáo 

—  B>n hãy nêu các hình th;c 1ánh giá giáo d)c k� n�ng s�ng @ tr� m�u giáo 

mà b>n th.0ng sW d)ng. 

 

 

 

—  B>n th.0ng huy 1�ng nh�ng ai tham gia vào 1ánh giá k� n�ng s�ng  

cZa tr�? 

 

 

 

B>n hãy 1�i chi:u v%i nh�ng thông tin d.%i 1ây 1� t�ng thêm hi�u bi:t 

v� các hình th;c 1ánh giá giáo d)c k� n�ng s�ng cho tr� m�u giáo. 

THÔNG TIN PHẢN HỒI 

Tui vào nh�ng m)c 1ích 1ánh giá khác nhau mà ng.0i ta sW d)ng nh�ng 

hình th;c 1ánh giá khác nhau: 1ánh giá quá trình hay 1ánh giá k:t qu�, 

1ánh giá l�n nhau và tX 1ánh giá.  

aánh giá quá trình: nhIm 1i�u ch[nh, bj sung c< s@ v5t chAt cho phù 

h2p v%i k� n�ng s�ng c4n h.%ng d�n cho tr�; 1i�u ch[nh ph.<ng pháp, 

hình th;c tj ch;c, k: ho>ch giáo d)c k� n�ng s�ng cho phù h2p v%i 1Tc 
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1i�m phát tri�n cZa tr� t\ng 1� tuji, 1i�u ki n kinh t:, xã h�i, v�n hoá, 

truy�n th�ng cZa 1da ph.<ng, tr.0ng, l%p, 1�m b�o cho tr� có c< h�i t�t 

nhAt 1� thành công.  

aánh giá k=t qu<: nhIm xác 1dnh nh�ng k� n�ng s�ng tr� 1ã 1>t và ch.a 

1>t 1� ti:p t)c có k: ho>ch h.%ng d�n phù h2p h<n v%i tr�. Trên c< s@ 1ó 

1i�u ch[nh m)c tiêu giáo d)c k� n�ng s�ng cho tr�. 

aánh giá l-n nhau và t/ �ánh giá nhIm xác 1dnh nh�ng k� n�ng s�ng tr� 

1ã 1>t và ch.a 1>t.  

Sánh giá k� n�ng s�ng @ tr� m�u giáo có th� do giáo viên, cha m6, nhà 

qu�n lí ti:n hành. V%i tr� m�u giáo l%n, có th� cho tr� 1ánh giá nhau, tX 

1ánh giá.  

Hoạt động 3: Tìm hiểu nội dung đánh giá giáo dục kĩ năng sống 

cho trẻ mẫu giáo 

— B>n hãy li t kê các n�i dung 1ánh giá giáo d)c k� n�ng s�ng cho tr�  

m�u giáo. 

 

 

 

 

 

—  B>n hãy phân tích ngUn g,n t\ng n�i dung 1ánh giá giáo d)c k� n�ng 

s�ng cho tr� m�u giáo. 
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—  B>n hãy nêu nh�ng th0i 1i�m 1ánh giá k:t qu� giáo d)c k� n�ng s�ng cho 

tr� m�u giáo. 

 

 

 

 

B>n hãy 1�i chi:u v%i nh�ng thông tin d.%i 1ây 1� t�ng thêm hi�u bi:t 

v� n�i dung 1ánh giá giáo d)c k� n�ng s�ng cho tr� m�u giáo. 

THÔNG TIN PHẢN HỒI 

N�i dung �ánh giá giáo dSc k� n�ng s	ng cho trR m-u giáo bao gjm: 

— Sánh giá m)c tiêu giáo d)c k� n�ng s�ng cho tr� m�u giáo; 

— Sánh giá n�i dung giáo d)c k� n�ng s�ng cho tr� m�u giáo; 

— Sánh giá 1i�u ki n giáo d)c k� n�ng s�ng cho tr� m�u giáo; 

— Sánh giá ph.<ng pháp, hình th;c giáo d)c k� n�ng s�ng cho tr�; 

— Sánh giá k: ho>ch giáo d)c k� n�ng s�ng cho tr� m�u giáo. 

Phân tích các n�i dung �ánh giá giáo dSc k� n�ng s	ng cho trR m-u giáo 

— Sánh giá m)c tiêu giáo d)c k� n�ng s�ng cho tr� m�u giáo:  

Sánh giá m)c tiêu giáo d)c k� n�ng s�ng cho tr� m�u giáo là 1ánh giá 

khái quát các giá trd v� ý th;c b�n thân (tr� có an toàn, tX lXc, tX tin, tX 

tr,ng không?), quan h  xã h�i (tr� có thân thi n, yêu th.<ng, bi:t <n, tôn 

tr,ng nh�ng ng.0i g4n gCi không?), giao ti:p (tr� có hoà nhã, c@i m@ 

không? Giao ti:p có hi u qu� không?), thXc hi n công vi c (tr� có bi:t 

h2p tác, v.2t khó, có trách nhi m không?) và thích ;ng v%i sX thay 1ji 

(tr� có sáng t>o, m>o hi�m, ham hi�u bi:t không?) cZa tr� m�u giáo @ t\ng 

1� tuji. Sánh giá m)c tiêu giáo d)c k� n�ng s�ng 1.2c khái quát dXa vào 

k:t qu� 1ánh giá n�i dung giáo d)c k� n�ng s�ng cho tr� m�u giáo. 
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— Sánh giá n�i dung giáo d)c k� n�ng s�ng cho tr� m�u giáo: 

Sánh giá n�i dung giáo d)c k� n�ng s�ng cho tr� m�u giáo là 1ánh giá 

nh�ng k� n�ng s�ng c) th� trong t\ng nhóm giáo d)c k� n�ng s�ng @ t\ng 

1� tuji cZa tr� m�u giáo. Ví d): Nhóm ý thAc v  b<n thân, bao gJm các 

giá trd nh.: an toàn (gJm các k� n�ng thXc hi n các quy tUc an toàn thông 

th.0ng, phòng ch�ng các tai n>n thông th.0ng), tX lXc/ tX ki�m soát 

(gJm các k� n�ng tX ph)c v), qu�n lí th0i gian, ki�m soát c�m xúc), tX tin 

(gJm các k� n�ng nh5n ra giá trd cZa b�n thân, trình bày ý ki:n, th� hi n 

kh� n�ng), tX tr,ng (gJm các k� n�ng ldch sX — �n u	ng t\ t�n, không 

khua thìa bát, không 1� r<i vãi; m_c ch[n chu, t.<m tAt, s>ch sp; nói n�ng 

ln phép có th.a gWi, d>, vâng, >, nói l0i c�m <n, xin l`i 1úng lúc, 1úng 

cách,...).  

Nh�ng k� n�ng s�ng cZa tr� 1.2c 1ánh giá bIng các ph.<ng pháp quan 

sát, trò chuy n v%i tr�, nhà giáo d)c, các b5c cha m6, phân tích s�n phrm 

cZa tr�, sW d)ng bài t5p, trò ch<i hay tình hu�ng s. ph>m, ghi chép vào 

hJ s<, 1ánh dAu theo b�ng ki�m. 

Sánh giá k� n�ng s�ng cZa tr� cho phép 1i�u ch[nh m)c tiêu, n�i dung, 

ph.<ng pháp và hình th;c giáo d)c cho phù h2p v%i 1Tc 1i�m phát tri�n 

cZa tr�.  

— Sánh giá 1i�u ki n giáo d)c k� n�ng s�ng cho tr� m�u giáo: 

Sánh giá 1i�u ki n giáo d)c k� n�ng s�ng cho tr� m�u giáo là 1ánh giá 

m;c 1� 1áp ;ng v� 1J dùng, không gian, m�i t.<ng tác gi�a các thành 

viên c4n có 1� giáo d)c k� n�ng s�ng cho tr�.  

V� 1J dùng: 1ánh giá sX 14y 1Z, dn thAy, dn lAy, dn dùng, sX an toàn v� 

chAt li u, hình dáng, kích th.%c, tr,ng l.2ng, theo tiêu churn chAt l.2ng 

hàng hoá cZa nhà n.%c ban hành.  

V� không gian: 1ánh giá 1� r�ng rãi, thoáng 1ãng, mát m�, an toàn, 

không tr<n tr.2t, không c;ng, theo quy ch: cZa tr.0ng m4m non. 

V� m�i t.<ng tác gi�a các thành viên: 1ánh giá nh�ng m�i quan h  cZa 

tr� v%i b>n cùng trang l;a, v%i anh chd, v%i cô giáo và nhân viên trong 

tr.0ng, v%i cha m6 và nh�ng ng.0i g4n gCi, theo yêu c4u cZa t\ng k� 

n�ng s�ng.  

Sánh giá các 1i�u ki n giáo d)c k� n�ng s�ng cho phép phân tích, gi� l>i 

nh�ng 1i�u ki n thu5n l2i, bl 1i nh�ng 1i�u ki n bAt l2i, bj sung nh�ng 

1i�u ki n còn thi:u trong vi c giáo d)c k� n�ng s�ng cho tr� m�u giáo. 
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— Sánh giá ph.<ng pháp, hình th;c giáo d)c k� n�ng s�ng cho tr� m�u giáo: 

Sánh giá ph.<ng pháp, hình th;c giáo d)c k� n�ng s�ng cho tr� m�u 

giáo là 1ánh giá m;c 1� phù h2p cZa các ph.<ng pháp và hình th;c giáo 

d)c k� n�ng s�ng v%i 1Tc 1i�m cZa tr�, m)c tiêu và n�i dung giáo d)c, 

v�n hoá, 1i�u ki n s�ng và 1i�u ki n c< s@ v5t chAt cZa l%p h,c. 

Có th� 1ánh giá m;c 1� phù h2p cZa ph.<ng pháp, hình th;c giáo d)c  

k� n�ng s�ng cho tr� m�u giáo qua quan sát, trao 1ji v%i 1Jng nghi p, 

nhà qu�n lí, ph) huynh, theo dõi nh�ng k� n�ng tr� 1>t 1.2c và không 

1>t 1.2c.  

Sánh giá ph.<ng pháp, hình th;c giáo d)c k� n�ng s�ng cho phép phân 

tích, sW d)ng nh�ng ph.<ng pháp, hình th;c giáo d)c phù h2p, bl 1i 

nh�ng ph.<ng pháp, hình th;c không thích h2p, bj sung nh�ng ph.<ng 

pháp, hình th;c giáo d)c t�t h<n. 

— Sánh giá k: ho>ch giáo d)c k� n�ng s�ng cho tr� m�u giáo: 

Sánh giá k= ho�ch giáo d)c k� n�ng s�ng cho tr� m�u giáo là 1ánh giá 

tính kh� thi cZa k: ho>ch.  

Có th� 1ánh giá m;c 1� kh� thi cZa k: ho>ch giáo d)c k� n�ng s�ng cho 

tr� m�u giáo v� các k� n�ng s�ng 1ã t5p 1.2c hay ch.a cho tr� m�u giáo 

@ t\ng 1� tuji; th0i gian h.%ng d�n và thXc hi n t\ng k� n�ng s�ng 1Z, 

thi:u, hay th\a; nh�ng ho>t 1�ng giáo d)c 1� quan sát, làm m�u, thXc 

hành k� n�ng s�ng chJng chéo, thi:u hay th\a; các 1i�u ki n thXc hi n k� 

n�ng s�ng cho tr� m�u giáo @ t\ng 1� tuji 1Z, thi:u hay th\a, c4n bj 

sung hay bl 1i nh�ng gì; nh�ng ho>t 1�ng ph�i h2p v%i các b5c cha m6 

và c�ng 1Jng 1� t5p luy n k� n�ng s�ng cho tr� m�u giáo có thXc hi n 

1.2c hay không, có nh�ng thu5n l2i và khó kh�n nh. th: nào, cách khUc 

ph)c khó kh�n; k: ho>ch giáo d)c k� n�ng s�ng và k: ho>ch ch�m sóc — 

giáo d)c chung có dn dàng thXc hi n cùng nhau không, nguyên nhân và 

cách khUc ph)c.  

Có th� 1ánh giá m;c 1� kh� thi cZa k: ho>ch giáo d)c k� n�ng s�ng cho 

tr� m�u giáo qua quan sát, trao 1ji v%i 1Jng nghi p, nhà qu�n lí, ph) 

huynh, theo dõi nh�ng k� n�ng tr� 1>t 1.2c và không 1>t 1.2c.  

Nh?ng th+i �i.m �ánh giá k=t qu< giáo dSc k� n�ng s	ng cho trR  

m-u giáo. 

Sánh giá k:t qu� giáo d)c k� n�ng s�ng cZa tr� m�u giáo có th� thXc hi n 

sau m�t h,c kì và m�t n�m h,c. Vì k� n�ng @ tr� dn hình thành và cCng 

dn mAt 1i, c4n m�t th0i gian dài 1� hình thành và duy trì.  
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ĐÁNH GIÁ NỘI DUNG 8 

Câu h i: B>n hãy nêu nh�ng 1i�m gi�ng và khác nhau v� 1ánh giá trong 

ch.<ng trình giáo d)c m4m non và trong giáo d)c k� n�ng s�ng cho tr� 

m�u giáo.  

THÔNG TIN PHẢN HỒI 

—  Nh�ng 1i�m gi�ng nhau v� 1ánh giá trong ch.<ng trình giáo d)c m4m 

non và trong giáo d)c k� n�ng s�ng cho tr� m�u giáo.  

Sánh giá trong ch.<ng trình giáo d)c m4m non và trong giáo d)c k� 

n�ng s�ng cho tr� m�u giáo 1�u có m)c tiêu, n�i dung, ph.<ng pháp, 

ph.<ng ti n, hình th;c tj ch;c, k: ho>ch và th0i 1i�m 1ánh giá. 

—  Nh�ng 1i�m khác nhau v� 1ánh giá trong ch.<ng trình giáo d)c m4m 

non và trong giáo d)c k� n�ng s�ng cho tr� m�u giáo. 

Sánh giá giáo d)c k� n�ng s�ng cho tr� m�u giáo là m�t b� ph5n trong 

ch.<ng trình giáo d)c m4m non. M)c tiêu, n�i dung, ph.<ng pháp, 

ph.<ng ti n, hình th;c tj ch;c, k: ho>ch và th0i 1i�m 1ánh giá cZa nó 

t.<ng tX nh. ch.<ng trình giáo d)c m4m non. Tuy nhiên chúng có m�t 

s� 1Tc tr.ng nh.: n�i dung 1ánh giá h.%ng vào các k� n�ng s�ng, th0i 

1i�m 1ánh giá không theo ngày, tu4n, chZ 1i�m.  

  

D. KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ TOÀN BỘ MODULE 

Câu h i 1: Hãy l5p k: ho>ch giáo d)c k� n�ng s�ng cho tr� m�u giáo @ l%p 

b>n trong m�t n�m h,c. 

Câu h i 2: Hãy 1ánh giá k:t qu� giáo d)c k� n�ng s�ng cZa tr� m�u giáo @ 

l%p b>n sau m�t h,c kì và m�t n�m h,c. 
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F. PHỤ LỤC 

PHỤ LỤC 1:  

L�P K� HO�CH GIÁO D�C M�T K� N�NG S�NG THEO 6 B��C  

B.%c 1: K� n�ng s	ng cNn t@p cho trR: Nói 1.2c nh�ng 1Tc 1i�m cZa riêng 

mình (tên, chi�u cao, màu tóc, màu mUt, vd trí trong gia 1ình, 1J 1>c 

riêng, kh� n�ng nji b5t...) — Nhóm Ý th;c b�n thân. 

B.%c 2: Th+i �i.m: Si�m danh, h,c, ch<i. Chi � : B�n thân. Tháng 9. 

B.%c 3: Ph!Mng pháp giáo dSc: tr�i nghi m, ch<i. Hình thAc giáo dSc: 

ho>t 1�ng ch<i, ho>t 1�ng t>o hình.  

B.%c 4: Chu2n b� g.<ng soi, �nh v� gia 1ình tr�, giAy A

0

, bút màu n.%c/ 

sáp/chì/ phAn, kéo, 1J 1>c cZa cá nhân tr� (cTp tóc, ba lô, v@, truy n...), 

sân ch<i thoáng mát, r�ng rãi, cô h.%ng d�n hoTc các anh chd ti�u h,c 

(n:u có). 

Các ho>t 1�ng giáo d)c c) th� cho t\ng 1� tuji nh. sau:  

— M�u giáo bé 

+  ai.m danh: Cô 1�u 1Tn 1i�m danh hàng ngày 1� tr� nói 1.2c tên mình 

và tên b>n. 

+  Soi g!Mng: Cô cho tr� t5p soi g.<ng cùng các b>n 1� nh5n ra mình, tX 

ngUm nghía qu4n áo, v� mTt cZa mình. 

+  Xem <nh: Cho tr� mang �nh cZa bé và gia 1ình t%i l%p. Cho bé ch[ vào 

hình, nói tên mình và các thành viên trong gia 1ình.  

— M�u giáo nhu 

+  ai.m danh: Cô 1�u 1Tn 1i�m danh hàng ngày 1� tr� nói 1.2c tên mình 

và tên b>n, bi:t 1.2c b>n vUng, gi�i thích lí do. 

+  Soi g!Mng: Cô cho tr� t5p soi g.<ng cùng các b>n 1� nh5n ra mình, tX 

ngUm nghía qu4n áo, v� mTt cZa mình. So sánh sX khác bi t cZa mình 

v%i b>n khác: màu mUt, màu tóc, v� mTt, chi�u cao, qu4n áo. 

+  Xem <nh: Cho tr� mang �nh cZa bé và gia 1ình t%i l%p. Trò chuy n cùng 

bé: Bé ch[ vào hình, nói tên mình và các thành viên trong gia 1ình. So 

sánh mình v%i các thành viên trong gia 1ình: ai là chd, anh, em, công vi c 

th.0ng ngày cZa t\ng ng.0i, ý thích và kh� n�ng 1Tc bi t cZa t\ng ng.0i.  

+  In tay/ chân: Cho tr� 1Tt bàn tay/chân vào màu n.%c, in hình tay/chân 

lên giAy trUng. Ph<i khô, cUt theo 1.0ng vi�n cZa hình in. So sánh 1Tc 
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1i�m tay/chân cZa mình v%i b>n: béo — g4y, b) b�m — m�nh mai, to — 

nhl, dài — ngUn.  

— M�u giáo l%n 

+  aj ��c cia ai? TAt c� tr� ch<i 1;ng thành vòng tròn, 1� m�t 1J v5t cZa 

mình vào gi�a (cTp tóc, bút chì, cu�n truy n, mC, kh�n quàng, dép...). 

Tr.@ng trò ch,n m�t 1J v5t bAt kì, gi< lên và hli: CZa ai 1ây? Ng.0i có  

1J v5t 1áp: CZa tôi. Ai không nh5n 1úng 1J cZa mình sp thay làm  

tr.@ng trò. Trò ch<i ti:p t)c cho t%i khi tAt c� cùng nh5n ra 1J 1>c cZa 

riêng mình.  

+  aj hình d�ng: 1 tr� nIm trên giAy A0, tr� khác c4m bút 1J vòng quanh 

theo hình d>ng b>n. Tr� cùng nhau tô màu kín hình v\a vp. LAy kéo cUt 

theo chu vi hình. Ti:p t)c nh. v5y v%i hình m�t b>n khác. So sánh 2 b>n 

qua hình vp v\a t>o ra: chi�u cao, hình d>ng, t. th:... 

+  H�i thi tài: M`i tr� tX trình bày m�t ti:t m)c t�t nhAt cZa mình: hát, múa, 

vp, võ, nh�y xa, 1i cà kheo, k� chuy n c.0i,... 

+  Nh@n gi5ng: M�t b>n bdt mUt. Các b>n xung quanh hát, nói, 1,c th< 

m�t câu. B>n bdt mUt 1oán xem gi,ng ai v\a cAt lên và bUt ch.%c gi,ng 

b>n 1ó.  

B.%c 5: H!'ng d-n cha mq 1:n tham quan và ch<i cùng con @ l%p, h.%ng 

d�n và ch<i cùng con @ nhà 

B.%c 6: a_t các ho>t 1�ng giáo d)c và ho>t 1�ng ph�i h2p v%i các b5c 

cha m6 vào k= ho�ch giáo dSc chung cia tháng 9. 

L�p Tu�n 1 Tu�n 2 Tu�n 3 Tu�n4 

M�u giáo bé 

�i�m danh �i�m danh 

 

— Soi g��ng. 

— H��ng d�n 

các b�c cha m�. 

Xem �nh 

M�u giáo nh 

�i�m danh — Soi g��ng 

— H��ng d�n 

các b�c cha m�. 

Xem �nh In tay chân 

M�u giáo l�n 

— �  !"c c#a ai?  

— H��ng d�n 

các b�c cha m�. 

�  hình d"ng H&i thi tài Nh�n gi)ng 
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PHỤ LỤC 2: M��I HAI GIÁ TR� MANG TÍNH TOÀN C�U (theo UNESCO) 

1. Hoà bình, 

2. Tôn tr,ng,  

3. Yêu th.<ng,  

4. Trách nhi m,  

5. H>nh phúc,  

6. TX do,  

7. H2p tác,  

8. Trung thXc,  

9. Khiêm t�n,  

10. Khoan dung,  

11. Gi�n dd, 

12. Soàn k:t.  

 


