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A. GIỚI THIỆU TỔNG QUAN 

Trong các tr)*ng m,m non hi/n nay, vi/c xây d7ng môi tr)*ng giáo d9c 

trong các nhóm tr; t< 3 >?n 36 tháng tuBi ch)a th7c s7 >)Dc quan tâm 

và môi tr)*ng giáo d9c >ó bH “mJu giáo hóa” rLt nhiMu do nhiMu nguyên 

nhân khác nhau. MRt trong nhSng nguyên nhân >ó là giáo viên ch)a 

quan tâm >?n s7 khác bi/t khá lUn vM s7 phát triWn tâm sinh lí giSa tr; 

mJu giáo vUi tr; nhà tr; khi xây d7ng môi tr)*ng giáo d9c. Môi tr)*ng 

giáo d9c dành cho tr; t< 3 — 36 tháng tuBi có nhSng nét >[c thù riêng 

nh]m thW hi/n và phát huy vai trò c_a ho`t >Rng ch_ >`o c_a laa tuBi — 

ho`t >Rng giao l)u xúc ccm, tình ccm. Trong module này, chúng tôi sf 

giUi thi/u cách xây d7ng môi tr)*ng giáo d9c cho tr; t< 3 — 36 tháng tuBi 

trong các tr)*ng m,m non, các nhóm tr; nh]m t`o >iMu ki/n cho tr; 

>)Dc phát triWn toàn di/n trong mgi lhnh v7c: thW chLt, nhjn thac, ngôn 

ngS, tình ccm, quan h/ xã hRi và thlm mh d7a vào ch)mng trình giáo d9c 

m,m non mUi ban hành nnm 2009. r[c bi/t, b`n sf bi?t cách tjn d9ng 

các nguyên vjt li/u r; tiMn, ssn có c_a >Ha ph)mng >W st d9ng và làm >u 

dùng, >u chmi cvng nh) trang trí môi tr)*ng giáo d9c cho tr; t< 3 — 36 tháng 

tuBi hi/u quc và tB chac cho tr; ho`t >Rng tích c7c trong môi tr)*ng >ó. 

B. MỤC TIÊU 

1. MỤC TIÊU CHUNG 

Hgc viên bi?t vjn d9ng lí lujn và th7c tixn >W xây d7ng >)Dc môi tr)*ng 

giáo d9c phù hDp vUi >[c >iWm tâm sinh lí c_a tr; t< 3 — 36 tháng tuBi, 

phù hDp vUi th7c tixn c_a >Ha ph)mng, nhà tr)*ng nh]m phát triWn toàn 

di/n byn lhnh v7c: nhjn thac, ngôn ngS, thW chLt, tình ccm, quan h/ xã 

hRi và thlm mh cho tr; t< 3 — 36 tháng tuBi, góp ph,n nâng cao chLt 

l)Dng th7c hi/n ch)mng trình giáo d9c m,m non. 

2. MỤC TIÊU CỤ THỂ 

Sau khi hgc module này, b`n có thW: 

2.1. Về kiến thức 

 

 



XÂY DỰNG MÔI TRƯỜNG GIÁO DỤC CHO TRẺ 3 – 36 THÁNG  |   
53 

—  Nh$n bi(t *+,c ho/t *0ng ch2 */o c2a tr5 nhà tr5, m0t s: các *<c *i=m 

c> b?n, quy lu$t phát tri=n tâm sinh lí c2a tr5 tG 3 — 36 tháng tuJi. 

—  Nh$n bi(t *+,c nhLng yêu cNu cNn thi(t khi xây dRng môi tr+Tng giáo 

dUc cho tr5 tG 3 — 36 tháng tuJi. 

—  Hi=u *+,c cách xây dRng môi tr+Tng giáo dUc tích cRc cho tr5 tG 3 — 36 

tháng tuJi, giúp tr5 tG 3 — 36 tháng tuJi phát tri=n toàn diXn. 

2.2. Về kĩ năng 

—  Bi(t cách tJ chZc, s[ dUng môi tr+Tng cho tr5 nhà tr5 ho/t *0ng.  

—  S[ dUng các v$t liXu s^n có, r5 ti`n, các nguyên v$t liXu, ph( liXu *= làm 

*a dùng, *a ch>i cho tr5 nhà tr5 ho/t *0ng trong lcp và m0t s: thi(t bd 

ch>i ngoài trTi *= tr5 nhà tr5 vui ch>i, hec t$p. 

—  S[ dUng môi tr+Tng s^n có xung quanh lcp hec *= giúp tr5 nhà tr5  

phát tri=n toàn diXn: nh$n thZc, th= chgt, ngôn ngL, tình c?m xã h0i — 

thjm mk. 

2.3. Về thái độ 

—  Có ý thZc bJ sung, *i`u chnnh viXc làm hàng ngày *= tJ chZc môi tr+Tng 

cho tr5 nhà tr5 ho/t *0ng ngày càng phong phú và hgp don. 

—  Có ý thZc tR giác s+u tNm các nguyên v$t liXu, ph( liXu *= làm *a dùng, 

*a ch>i cho tr5 nhà tr5 ho/t *0ng. 

—  Rèn luyXn ý thZc và kh? nrng tR hec *= có nhLng ki(n thZc, kk nrng c> 

b?n trong viXc xây dRng môi tr+Tng giáo dUc cho tr5 nhà tr5. 

C. NỘI DUNG 

Nội dung 1:  

TÌM HIỂU MÔI TRƯỜNG GIÁO DỤC DÀNH CHO TRẺ TỪ  

3 – 36 THÁNG 

Hoạt động 

DRa vào kinh nghiXm c2a b?n thân, b/n hãy vi(t ra m0t cách ngtn gen 

suy nghk c2a mình *= tr? lTi các câu hui sau: 

1.  B/n hi=u nh+ th( nào v` môi tr+Tng giáo dUc cho tr5 tG 3 — 36 tháng tuJi? 
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2.  Môi tr()ng giáo d/c cho tr2 t3 3 — 36 tháng tu8i bao g;m nh=ng gì? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.  Theo bBn, phEi dFa trên nh=ng nguyên tIc nào KL xây dFng môi tr()ng 

giáo d/c cOa nhóm/ lSp t3 3 — 36 tháng tu8i KBt hiTu quE?  
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Sau $ó, b(n tham kh.o nh0ng thông tin ph.n h5i c7a chúng tôi và b; 

sung thêm vào v> h?c c7a mình nAu b(n thBy cDn thiAt. B(n hãy ghi l(i 

nh0ng câu hJi cDn trao $;i vLi $5ng nghiMp, ban giám hiMu và tác gi.. 

THÔNG TIN PHẢN HỒI 

1. Khái niệm 

Môi trPQng giáo dSc dành cho trT tU 3 — 36 tháng tu;i (theo ngh[a h\p) là 

môi trPQng tinh thDn và môi trPQng v^t chBt c7a nhóm lLp và nhà 

trPQng. Môi trPQng giáo dSc cho trT tU 3 — 36 tháng tu;i là thA giLi $5 v^t, 

thiên nhiên và s_ giao lPu c.m xúc c7a trT vLi nh0ng ngPQi xung quanh, 

t(o $ibu kiMn cho trT khám phá thA giLi $5 v^t, thA giLi thiên nhiên.  

2. Môi trường giáo dục cho trẻ nhà trẻ 

*  Môi tr&'ng c+ s- v/t ch1t trong l4p: 

—  Môi trPQng trong khuôn viên c7a lLp: 

+  Trang thiAt bg $5 dùng (Bàn ghA, các giá, t7, $5 dùng…), $5 chji; 

+  Các bimu b.ng phSc vS cho viMc chnm sóc, giáo dSc trT; 

+  Các góc ho(t $ong trong lLp. 

—  Môi trPQng khác trong lLp (hành lang, khu vM sinh, kho, phòng $ón tr. 

trT…).  

*  Môi tr&'ng c+ s- v/t ch1t ngoài l4p: 

—  Môi trPQng trong khuôn viên nhà trPQng nhP: 

+  Sân chji và các thiAt bg chji ngoài trQi: mâm quay con v^t, sàn lqc tàu 

hJa, b^p bênh, thú nhún, nhà bóng…; 

+  Khu chji cát, nPLc; 

+  VPQn hoa, lutng rau, các con v^t, cây cti; 

+  Bm cá c.nh; 

+  Các phòng chuc nnng, nhóm lLp khác trong trPQng: phòng y tA, phòng 

hành chính qu.n trg, phòng b.o vM, phòng kA toán, phòng nghM thu^t...; 

+  C;ng trPQng, hàng rào. 
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—  Môi tr'(ng ngoài khuôn viên nhà tr'(ng nh': con 4'(ng, kênh n'6c, ao 

h8, tr9m xá, b'u 4i>n, ch?, cánh 48ng lúa, quC 48i gDn tr'(ng, di tích 

lGch sI, làng nghJ cKa 4Ga ph'Mng... 

*  Môi tr&'ng tinh th+n: 

—   Môi tr'(ng tinh thDn trong l6p: 

+  MQi quan h> giRa cô giáo và trS; 

+  MQi quan h> giRa trS v6i trS; 

+  MQi quan h> giRa cô giáo v6i cô giáo trong cùng mVt nhóm l6p. 

—  Môi tr'(ng tinh thDn ngoài l6p: 

+  MQi quan h> giRa mX và trS; 

+  MQi quan h> cKa trS v6i cha mX, ng'(i thân t9i gia 4ình; 

+  MQi quan h> cKa giáo viên v6i nhân viên nuôi d'[ng; 

+  MQi quan h> giao ti\p giRa giáo viên ngoài nhóm l6p và trS;  

+  MQi quan h> cKa giáo viên v6i ph] huynh, 4_c bi>t là v6i mX cKa trS; 

+  MQi quan h> cKa giáo viên v6i giáo viên, nhân viên khác trong nhà tr'(ng 

+  MQi quan h> cKa giáo viên v6i ban giám hi>u; 

+  MQi quan h> cKa giáo viên v6i cVng 48ng, dân c', các c`p chính quyJn. 

3. Nguyên tắc khi xây dựng môi trường giáo dục dành cho trẻ từ  

3 – 36 tháng tuổi 

a)  -.m b.o an toàn cho tr5 

*  An toàn vJ thc ch`t:  

TrS te 3 — 36 tháng tuhi ch'a có ý thjc vJ nhRng nguy hicm tiJm kn trong 

các 48 dùng, vlt d]ng hay chính trong các hành 4Vng cKa trS. Sn an toàn 

cKa trS ph] thuVc gDn nh' hoàn toàn vào ng'(i l6n. oQi v6i trS càng nhp 

thì sn ph] thuVc càng l6n. Trong 4V tuhi này trS bqt 4Du tlp lry, tlp bò, 

tlp 4jng và tlp 4i. Môi tr'(ng giáo d]c an toàn cho trS te 3 — 36 tháng 

tuhi là môi tr'(ng không có các y\u tQ nguy cM gây tai n9n, th'Mng tích 

cho trS ho_c 4'?c phòng, chQng và giCm tQi 4a khC ntng gây th'Mng tích 

cho trS. C] thc là: 

—  Các 48 dùng, 48 chMi trong l6p và ngoài l6p không sqc nhvn, không dw 

v[, không làm x'6c da, chCy máu trS, không có các vlt li>u 4Vc h9i. 
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—  Không có nh)ng lo,i ./ dùng, ./ ch3i có kích th78c quá nh<, tránh hóc, 

s?c và dB làm trD nuEt phGi. Dao, kéo cLa giáo viên ho?c kéo cLa trD cNn 

.7Oc .P cao quá tNm v8i tay cLa trD, .Rng trong hSp có nTp .Uy và khi trD 

sV dWng phGi có sR quan sát cXn thUn cLa giáo viên. 

—  Y/ ch3i dùng cho trD Z .S tu[i t\ 3 — 36 tháng tu[i không nên sV dWng 

ch_t li`u quá cang nh7: mi-ca, nhRa cang. Nên sV dWng các ch_t li`u 

mem nh7: xEp, mút, cao su (ví dW: nh)ng hình hjc tam giác, ch) nhUt... 

nên sV dWng blng xEp, không nên làm blng ch_t li`u mi-ca, nhRa cang, 

trD dB bm .au, x78c, nguy hiPm khi trD cNm ch3i). 

—  Y/ dùng, ./ ch3i trong l8p và các thiot bm ch3i ngoài trpi nou bm gãy, 

h<ng phGi .7Oc sVa ch)a ngay ho?c không cho trD tiop tWc dùng.  

—  BE trí sTp xop ./ dùng, ./ ch3i trong l8p, ngoài sân phGi khoa hjc, gjn 

gàng và giáo viên dB quan sát khi trD ho,t .Sng. 

—  Các vách ngun gi)a các góc ch3i (nou có) cNn th_p, thuUn ti`n cho giáo 

viên quan sát trD ch3i. 

—  Bàn gho .úng kích cv, tiêu chuXn ve kw thuUt. YGm bGo chTc chTn.  

—  Cxi cLa trD ho?c xe tUp .ang, tUp .i phGi .úng kích cv, tiêu chuXn ve kw 

thuUt, .Gm bGo chTc chTn và có bi`n pháp chEng trôi (có dây buSc, h,n 

cho cLa xe tUp .i). YEi v8i trD nlm gi7png thì gi7png ngL (trD t\ 24 — 36 

tháng tu[i) phGi .óng theo kích th78c quy .mnh, có thành .e phòng trD 

ngã, có cVa .P trD có thP tR trèo lên, trèo xuEng.  

—  Y/ ch3i blng g~ phGi .7Oc bào nh�n, vót tròn c,nh, tròn góc và nên s3n 

blng lo,i s3n tEt, không .Sc h,i, có màu sTc t73i sáng. 

—  Tuy`t .Ei không .P dao, kéo hay nh)ng ./ vUt sTc nhjn Z gNn trD. 

—  Nh)ng tL ./ dùng, giá góc .Rng ./ ch3i không quá nhjn, vuông góc. V8i 

nh)ng c,nh tL, bàn gho cao ngang tNm mTt cLa trD có nh)ng góc nhjn, 

giáo viên nên dùng vGi bjc l,i các góc .ó .P .Gm bGo an toàn cho trD. 

—  Sàn nhà phGi blng ph�ng, không m_p mô. YGm bGo sàn nhà luôn khô 

ráo, s,ch s�, lát g,ch chEng tr3n tr7Ot. � .S tu[i này, trD bTt .Nu nh)ng 

b78c .i chUp ch)ng. Trong thpi gian .Nu, khG nung .ieu khiPn các cV 

.Sng .i v�n ch7a hình thành nên trD th7png hay m_t thung blng. Do 

vUy nh)ng ch78ng ng,i vUt dù nh< v�n làm cho trD lo lTng, sO hãi và bm 

té ngã.  

—  Vào mùa .ông, khi sV dWng xEp, .`m, thGm, chiou .P trGi sàn, giáo viên 

cNn l7u ý xV lí blng cách dán ch?t các góc thGm, mép thGm, xEp, chiou 
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qu"n góc () t+o sàn b0ng ph3ng, phòng tránh tr8 b9 ngã khi v>p ph?i 

nh@ng mép chiCu, th?m cong, vênh... 

—  TuyIt (Ji không (LMc () phích nLOc sôi trong phòng nhóm tr8. NCu cQn 

sR dTng nLOc >m thì giáo viên ph?i pha chC nLOc >m sWn X dLOi bCp rYi 

mOi (LMc mang lên nhóm tr8 () sR dTng. TuyIt (Ji không (LMc xách 

xô/ch]u nLOc nóng (có nhiIt (_ cao) trac tiCp vào lOp. NCu phòng nhóm 

tr8 có bình nóng l+nh thì giáo viên cQn b9t kín, (?m b?o tr8 không mX 

(LMc. Khi sR dTng bình nLOc nóng trong nhà vI sinh, giáo viên ccng 

ph?i pha sWn nLOc >m rYi mOi cho tr8 vào nhà vI sinh () rRa cho tr8. 

TuyIt (Ji không sR dTng trac tiCp trên vòi phòng tránh gây beng cho 

tr8. ThiCt kC vòi nLOc trong nhà vI sinh cao quá tQm vOi tay cfa tr8. 

HiIn nay X m_t sJ nhóm tr8 có sR dTng bình uJng nLOc nóng l+nh 

trong nhóm lOp, giáo viên cQn có biIn pháp che, b9t bên vòi nóng () tr8 

không th) ta mX (LMc. 

—  i?m b?o sàn nhà vI sinh luôn khô ráo, s+ch sj, (LMc lát g+ch chJng trkn 

trLMt. TuyIt (Ji giáo viên không (LMc chla nLOc trong nhà vI sinh b0ng 

xô homc ch]u không có nnp (]y. Nh@ng v]t dTng dùng () chla nLOc cQn 

có nnp (]y và có khóa ((?m b?o cho tr8 không th) mX (LMc). 

 —  Các lo+i ch>t hóa hqc (ch>t try rRa sàn, xà phòng gimt, xà phòng rRa 

tay…) cQn () trong tf có khóa và treo cao quá tQm vOi cfa tr8. Các 

chai ph?i có nhãn mác, thti h+n sR dTng. Lo+i be nh@ng ve chai (ã 

dùng hCt homc (ã hCt h+n sR dTng. TuyIt (Ji không cho tr8 chki các 

lo+i ve chai này. 

— HI thJng cRa ra vào, cRa nhà vI sinh hay các cRa (i khác cQn có gióng gv 

che chnn. Vì tr8 tx 3 — 12 tháng tu|i sj t]p l}y, trLtn, bò trong (_ tu|i này 

nên có thanh gióng ng"n cách () tr8 không bò ra ngoài, d~ b9 ngã cQu thang. 

—  Trong các nhóm tr8 cfa (_ tu|i này không nên sR dTng hI thJng cRa (ry 

trên thanh trLMt vì d~ gây tai n+n k�p tay tr8 vào cRa. 

—  Các cRa (i chính cQn có móc, khóa hãm () tr8 không th) ta mX cRa. NCu 

nhóm tr8 dùng (i�u hòa, ph?i (óng cRa thì giáo viên nên khóa l+i homc 

có móc trên cao () tr8 không mX (LMc cRa. NCu nhóm tr8 không dùng 

(i�u hòa thì các cRa ra vào mX và (LMc bu_c l+i () tr8 không ta mX (LMc 

các cánh cRa, sR dTng thanh gióng gv (cao tx 80 — 100cm) () chmn X cRa. 

CRa s|, ban công ph?i có ch>n song theo quy (9nh. 

—  Trong trLtng ph?i có tf thuJc, phòng y tC và cán b_ y tC. Tf thuJc ph?i 

() cao ngoài tQm vOi cfa tr8. Các lo+i thuJc cQn (LMc snp xCp ng"n nnp, 
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có dán nhãn rõ ràng ,- phòng nh0m l3n và th67ng xuyên ki>m tra l@i tA 

thuBc, lo@i bF các thuBc ,ã quá h@n, bH hFng. 

—  Giáo viên, nhân viên phMi ,6Nc trang bH nhOng tài liPu, kiQn thRc c0n 

thiQt v- an toàn cho trS nhà trS và biQt cách sU cRu trong mVt sB tình 

huBng khXn cYp: hóc, s[c, gãy tay… 

—  Nhà tr67ng c0n có biPn pháp ,Mm bMo an toàn cho trS nhà trS khi nhà 

tr67ng không có hiên, không có sân chUi và nhà ,6Nc xây d_ng sát 

,67ng giao thông. 

—  Công tac ,iPn, dây ,iPn, b cam ,iPn phMi ,> trên cao, quá t0m tay vci cAa 

trS. NQu nhóm trS có sd deng lò s6fi, qu@t ,iPn… thì phMi có ph6Ung 

tiPn bMo ,Mm an toàn. 

—  Không trhng các lo@i cây có ,Vc d6Nc nh6 cây hoa anh ,ào, cây cà d@i… 

trong khuôn viên cAa lcp và sân tr67ng. 

—  iMm bMo ánh sáng trong nhóm lcp. GiMm ánh sáng khi trS ngA. TuyPt ,Bi 

không tat hQt các ,èn khi trS ngA (nQu có ,èn ngA thì càng tBt) ,> giáo 

viên có th> quan sát trS trong khi trS ngA, phát hiPn nhOng bYt th67ng và 

xd lí kHp th7i. Giáo viên c0n quMn lí trS trong gi7 ngA thot tBt, chu ,áo vì 

trS f ,V tubi này (tp 12 — 36 tháng tubi) ,ã biQt ,i, không ,> trS t_ ,Vng ,i 

ra ngoài, du bH l@c và xMy ra tai n@n. 

—  Sân chUi cAa trS c0n bwng phxng, tránh gh gh- làm trS vYp ngã; c0u tr6Nt, 

,u quay… phMi có thành vHn chac chan. 

—  B> n6cc, giQng n6cc phMi xây cao thành, có nap ,oy chac chan. Không  

,> trS mVt mình ra b> n6cc, giQng n6cc ho[c vào nhà tam vì trS có th>  

bH ngã. 

*  An toàn v- tinh th0n:  

TrS trong ,V tubi tp 3 — 36 tháng là ,V tubi có cuVc sBng tinh th0n hoàn 

toàn phe thuVc vào ng67i lcn. TrS em luôn có nhu c0u giao tiQp vci 

ng67i lcn. ~ ,V tubi này trS bH chi phBi rYt nhi-u bfi thái ,V, cd ch�, nét 

m[t cAa ng67i cùng giao tiQp. TrS vui lây vci ni-m vui mà ng67i lcn hay 

các b@n mang l@i, nh6ng c�ng có th> buhn theo tâm tr@ng cAa các b@n. 

Chính vì voy, môi tr67ng an toàn v- tinh th0n càng c0n thiQt cho lRa tubi 

tp 3 tháng ,Qn 36 tháng tubi. Môi tr67ng an toàn v- tinh th0n cho trS là: 

—  Giáo viên: Ng67i giúp thFa mãn nhu c0u an toàn cho trS tr6cc hQt là 

ng67i m� và giáo viên ch�m sóc trS. Giáo viên là ng67i m� thR hai cAa 

trS. Khi trS ,Qn lcp thì giáo viên là ng67i tiQp xúc, ch�m sóc, d@y d� trS tp 
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sáng cho ()n chi+u. Giáo viên là ng34i mang ()n s7 an toàn v+ tinh th9n 

(9u tiên và quy)t (<nh. Chính vì v@y, giáo viên c9n có: 

+  Thái (F nhG nhàng, trìu m)n vIi trJ. Không (3Mc (ánh trJ hay có nhNng 

hành vi xâm phRm thân thS cTa trJ. 

+  Ánh mVt d<u hi+n, vui vJ, yêu th3Xng trJ. 

+  CY chZ luôn d<u dàng, ân c9n khi ch\m sóc trJ. 

+  NgN (i^u gi_ng nói d<u dàng, nhG nhàng và tình c`m khi h3Ing dan, trò 

chuy^n vIi trJ. Ngôn ngN cTa giáo viên ph`i chucn m7c, không nói 

ng_ng và không (3Mc nhRi lRi nhNng câu nói, nhNng âm không chucn 

cTa trJ.   

+  Yêu trJ và có mong muen làm m_i (i+u tet lành cho trJ. 

+  Ccn th@n và chu (áo trong quá trình ch\m sóc và giáo dfc trJ. 

+  Th34ng xuyên giao ti)p, dRy dg trJ khi trJ thhc, trJ hoRt (Fng. TRo (i+u 

ki^n và xây d7ng mei quan h^ giNa trJ vIi trJ. 

Ví df: Khi trJ ()n lIp th34ng không muen r4i xa mG, th34ng qujy khóc 

hokc bumn r9u, sM hãi. Do (ó giáo viên c9n (3a trJ vào nhóm lIp vIi thái 

(F, cY chZ, l4i nói nhG nhàng, âu y)m, dg dành (S trJ yên tâm hokc cho 

trJ chXi (m chXi tùy thích. Vào gi4 ngT, khi trJ thhc d@y sIm, giáo viên 

c9n dg trJ ngT ti)p chh không nên quát mVng trJ, ép trJ ngT. 

+  Giáo viên luôn (`m b`o v^ sinh cá nhân sRch sr, \n mkc g_n gàng; giao 

ti)p nhG nhàng, ân c9n, tRo (3Mc ni+m tin và c`m giác an toàn t trJ và 

phf huynh. 

+  u lha tuvi này, m_i hoRt (Fng cTa trJ (+u phf thuFc vào giáo viên ((kc 

bi^t là trJ d3Ii mFt tuvi), vì th) c9n có s7 be trí, phei hMp công vî c giNa 

các giáo viên trong cùng mFt nhóm lIp (S lúc nào czng có giáo viên bên 

cRnh trJ. 

+  Mei quan h^ cTa giáo viên vIi giáo viên cùng lIp czng `nh h3tng tIi s7 

an toàn cTa trJ. N)u hai giáo viên phei hMp nh<p nhàng vIi nhau trong 

công vi^c thì trJ czng vui lây vIi hai giáo viên và trJ luôn có c`m giác an 

toàn. N)u hai giáo viên không thích nhau hokc có mei bjt hòa thì trJ sr 

c`m nh@n (3Mc s7 bjt hòa (ó qua cY chZ, l4i nói, hành (Fng cTa hai  

giáo viên và trJ sr lo lVng. 

—  Âm thanh: Âm thanh có `nh h3tng rjt lIn tIi s7 phát triSn cTa trJ t~  

3 — 36 tháng tuvi. Theo nghiên chu cTa các nhà khoa h_c thì tác (Fng cTa 

âm thanh chi)m tIi 80%. N)u âm thanh, ti)ng (Fng quá mn ào, quá to sr 
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làm tr& khó ch+u, m.t gi.c ng2 và tr& s5 qu.y khóc, không t9p trung vào 

v.n <= giáo viên <ang hABng tBi tr&. Chính vì v9y, âm thanh trong nhà 

trAHng, trong nhóm tr& cIn hJp lí, <K lBn vLa phMi. Giáo viên nói nOng 

nhP nhàng, tình cMm <Q tr& th.y dS ch+u và không sJ sTt, thoMi mái tham 

gia các hoUt <Kng c2a nhóm tr&. 

+  Nên cho tr& nghe nhYng <Za nhUc, bài hát có giai <iTu vui tA\i hay êm d+u 

trong giH ng2 ho]c b9t vào lúc <ón, trM tr& tUo bIu không khí vui tA\i, 

giúp tr& dS hòa <`ng vào nhóm tr&. 

+  Không nên cho tr& nghe nhYng âm thanh có tbc <K quá nhanh và không 

b9t quá lBn v= cAHng <K <Q bMo vT <ôi tai và không làm Mnh hAcng <dn 

tâm lí c2a tr&. 

—  Bóng tbi: hây cing là mKt trong nhYng ydu tb làm tr& có cMm giác không 

an toàn. j nhóm tr&, giáo viên tuyTt <bi không dka nUt tr& blng cách 

nhbt tr& trong phòng tbi. Tr& còn quá nhn nên r.t sJ bóng tbi. Chính vì 

v9y, cIn <Mm bMo ánh sáng trong các phòng <Q tr& vui ch\i, hoUt <Kng và 

<Q giáo viên quan sát tr& tbt.  

+  Trong giH ng2, giáo viên nên giMm ánh sáng (b9t <èn ng2 ho]c tqt bBt 

<èn trong lBp) <Q tUo ánh sáng êm d+u và giáo viên có thQ nhìn rõ tr& 

trong lúc ng2. 

  Nhu cIu an toàn c tr& xu.t hiTn trên c\ sc thna mãn mKt sb nhu cIu c\ 

bMn c2a tr& cùng vBi bIu không khí tâm lí trong gia <ình cing nhA trong 

nhóm tr& luôn hòa thu9n, êm .m. Sx yn <+nh c2a các quan hT giYa ngAHi 

lBn, chd <K sinh hoUt, n= ndp c gia <ình hay c nhóm tr&… là nhYng ydu 

tb chính trong các ydu tb c2a sx an toàn. Do <ó giáo viên cIn phbi kdt 

hJp vBi gia <ình tr& <Q thna mãn nhu cIu sinh lí c2a c\ thQ v= On, ng2, 

ngh|, ch\i t9p, vT sinh c2a tr& <AJc cân <bi, hài hòa.  

b) #$m b$o v( sinh 

Tr& tL 3 — 36 tháng tuyi chAa thQ tx ph�c v� bMn thân khi có nhu cIu vT 

sinh cá nhân nhA: lau m]t, lau mii, lau miTng, r�a tay, <i vT sinh... Tr& 

bò, ch\i trên sàn nhà. Tr& cIm, nqm <` dùng, <` ch\i và cho vào 

miTng… r.t dS nhiSm b�n tL môi trAHng vào c\ thQ. Vì v9y, môi trAHng 

giáo d�c cho tr& hoUt <Kng cIn <AJc <Mm bMo vT sinh sUch s5. Môi 

trAHng <Mm bMo vT sinh cho tr& phMi thoáng, mát v= mùa hè, .m áp v= 

mùa <ông, không có mùi hôi, <2 ánh sáng. hQ <Mm bMo <AJc <i=u <ó thì 

cIn thxc hiTn tbt nhYng viTc sau: 
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—  Thông gió: Hàng ngày môi tr01ng nhóm tr2 ph4i 506c thông thoáng vào 

sáng s<m (tr0<c gi1 5ón tr2, khi tr2 ch@i ngoài tr1i): MC tDt c4 các cEa sG, 

cEa ra vào 5H phòng tr2 506c thoáng; Mùa hè 5óng b<t cEa có ánh nNng 

chiOu hNt vào; Mùa 5ông 5óng b<t các cEa sG, cEa ra vào có gió lùa. NOu 

nhóm tr2 có phòng ngT riêng thì khi tr2 ch@i C phòng ch@i tWp, giáo viên 

thông gió phòng ngT. 

—  VY sinh nZn nhà: NZn nhà là n@i tr2 ng[i ch@i, 5i l\i, ch\y nh4y… vì vWy 

nZn nhà c^n 506c lát g\ch (lát g\ch men là t̀ t nhDt vì db cc rEa, vY sinh), 

lát xi meng nhfn. TuyYt 5`i không 5H nZn nhà bgng 5Dt. C^n gii nZn nhà 

luôn khô, s\ch, không có mùi hôi khai. Mji ngày lau nZn nhà ít nhDt 3 l^n 

(tr0<c gi1 5ón tr2, sau 2 bia chính sáng và chiZu). Ngoài ra C nhóm tr2, 

tr2 th01ng hay 5ái d^m khi ngT, vì vWy khi tr2 ngT dWy, c^n làm vY sinh 

n@i ngT 5H tránh mùi hôi khai.  

L0u ý: T4i và khen lau phòng tr2 ph4i dùng riêng, không 506c dùng 

chung v<i phòng vY sinh, hành lang… Lau xong ph4i gipt s\ch, ph@i khô. 

Khi tr2 5ái ra nZn nhà, c^n thDm ngay bgng khen khô r[i lau l\i bgng 

khen rm. Khi tr2 sa ra nZn nhà, c^n h`t s\ch phân r[i lau bgng khen rm 

hai l^n. 

—  L<p 54m b4o 5u thoáng mát vZ mùa hè và Dm áp vZ mùa 5ông, có không 

khí trong s\ch, 5T ánh sáng. Mùa hè không 5H tr2 ngm ngT trvc tiOp d0<i 

qu\t. Giáo viên cyng c^n l0u ý sE dzng 5u m\nh cTa qu\t tr^n vì db b\t 

h@i tr2. Không bWt quá m\nh. {pc biYt 5`i v<i tr2 t| 3 — 12 tháng tuGi 

không nên 5H gió qu\t thGi trvc tiOp vào mpt tr2. Mùa 5ông 54m b4o cho 

tr2 506c ngT Dm. Giáo viên c^n 5óng b<t cEa sG, cEa ra vào (nOu thDy c^n 

thiOt) 5H 54m b4o tránh gió lùa.  

—  {`i v<i nhing nhóm tr2 có sE dzng máy 5iZu hòa nhiYt 5u thì giáo viên 

c^n 5H nhiYt 5u cTa 5iZu hòa t| 25 — 27 5u. Không nên 5H nhiYt 5u trong 

nhóm l<p quá chênh lYch v<i nhiYt 5u bên ngoài nhóm l<p, tr2 db b� `m. 

Khi 5On gi1 tr4 tr2 thì giáo viên nên 5iZu chsnh nhiYt 5u cTa phòng d^n 

d^n bgng v<i nhiYt 5u C bên ngoài 5H tr2 db thích nghi. 

—  Giáo viên không 506c 5i gu`c dép brn vào phòng tr2. Không 506c 5H gia 

súc vào phòng tr2. 

—  Rác trong phòng c^n 506c tWp trung vào thùng rác có nNp 5Wy, 5H C xa 

phòng tr2, hàng ngày 5G vào n@i quy 5�nh. 

—  Ngoài ra hàng tu^n c^n tG ch�c tGng vY sinh toàn bu phòng tr2: lau các 

cEa, quét m\ng nhYn, lau bóng 5èn, cc rEa nZn nhà, cc giát gi01ng, gipt 
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chi#u, ph(i ch)n cùng v.i các b1 ph2n khác làm v7 sinh ngo:i c;nh (quét 

dAn sân vCDn, kh(i thông cFng rãnh…). 

—  V7 sinh NO dùng, NO ch(i. 

+  QO dùng: Bàn gh# trong phòng trU và NO trang trí hàng ngày NCYc lau 

bZng kh)n [m N\ tránh b]i. Hàng tu_n, bàn gh#, giát giCDng c_n NCYc cA 

r`a, ph(i nang N\ tránh r7p, ki#n, mùi hôi (nhbt là c nhóm trU te 3 — 12 

tháng tuii). QO dùng, NO ch(i ph;i NCYc gijt (kh)n), cA r`a s:ch sk theo 

Nmnh kì và khi NO dùng, NO ch(i bm b[n. QO dùng v7 sinh (bô, xô, ch2u…) 

ph;i cA r`a hàng ngày, ph(i khô, hàng tu_n nên r`a xà phòng m1t vài 

l_n. Bàn hAc và bàn )n cqa trU c_n NCYc v7 sinh s:ch sk, lau bZng kh)n 

s:ch. Nhsng NO dùng ph]c v] công tác ch)m sóc, nuôi dCtng trU (ca, 

cFc, thìa, bát...) c_n NCYc v7 sinh, tráng nC.c sôi trC.c khi s` d]ng. 

Nhsng NO dùng ph]c v] cho trU ngq (ch)n, chi#u, gFi, N7m, th;m…) c_n 

NCYc v7 sinh theo lmch, gijt, ph(i khi trDi nang. 

+  V7 sinh NO ch(i: Nên cho trU ch(i nhsng NO ch(i làm bZng nhua, cao su, 

gv vì dw r`a, v7 sinh, khó vt, không N1c. QO ch(i c nhóm trU te 3 — 12 

tháng tuii hay nhóm trU te 13 — 24 tháng tuii ph;i NCYc r`a m1t 

l_n/ngày, vì trU nhóm này thCDng gjm và ném NO ch(i xuFng nzn nhà. 

Hàng tu_n nên r`a m1t l_n bZng xà phòng và ph(i khô. Áo m| búp bê 

c_n thCDng xuyên NCYc gijt s:ch N\ tránh b]i b[n. QO ch(i bZng giby 

(các con giFng, Nèn x#p…) treo cho trU ch(i dw bm bám b]i và không làm 

v7 sinh NCYc nên c_n NCYc thay thCDng xuyên. 

—  Không N\ trU mjc qu_n áo [m C.t. TrU Nái, �a hojc ra mO hôi nhizu, bm 

nôn tr. ra qu_n áo c_n thay ngay N\ N;m b;o s�c kh�e, v7 sinh cho trU. 

+  V7 sinh các khu vuc xung quanh nhóm trU. 

—  C_n v7 sinh các chuOng nuôi thú, con v2t trong nhà trCDng thCDng xuyên. 

—  Tuyên truyzn, v2n N1ng các gia Nình xung quanh trCDng v7 sinh chuOng 

trâu, chuOng bò c sát nhóm trU (n#u có) N\ N;m b;o không khí trong 

lành cho nhóm trU. 

—  Tuyên truyzn và v2n N1ng nhsng gia Nình Nun than ti ong cách xa l.p 

hAc, c`a si cqa nhóm trU N\ nhóm trU NCYc mc c`a, Nón luOng không khí 

tu nhiên. 

—  PhFi k#t hYp v.i tr:m y t# phun thuFc chFng muvi xung quanh trCDng 

hojc phun thuFc muvi xung quanh nhóm trU trC.c khi giáo viên ra vz 

(sau khi tr; h#t trU vào buii chizu).  
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c)  Liên k(t nh+ng tác ./ng s1 ph3m m/t cách th5ng nh6t, liên t9c, t: t: và = 

m>i lúc m>i n@i, d1Bi sC h1Bng dDn cEa ng1Gi lBn 

—  M#i %& dùng, %& ch.i s0 d1ng trong tr56ng, nhóm tr9 c:n phù h<p v>i: 

+  AB tuDi; 

+  M1c %ích giáo d1c tr9 nhà tr9; 

+  Phù h<p v>i tJng chK %iLm; 

+  AMm bMo các yêu c:u an toàn, giáo d1c và thRm mS. 

—  A& dùng, %& ch.i phMi %a dUng vV chKng loUi, màu sXc, chYt liZu.  

—  S\ l5<ng %& dùng, %& ch.i cùng mBt loUi nhiVu, vì %^c %iLm cKa tr9 tJ  

3 — 36 tháng tuDi th56ng ch.i cá nhân ho^c cUnh nhau, ch5a bibt ch.i 

cùng nhau. 

—  Tdn d1ng %5<c các nguyên vdt liZu sen có, r9 tiVn cKa %fa ph5.ng %L 

khXc ph1c %5<c khó khhn vV kinh phí và %^c biZt mang tính tích h<p cao 

trong giáo d1c. 

—  Cân nhXc vf trí thudn tiZn cho tr9 nhà tr9 hoUt %Bng theo nhóm rYt nhk 

(khoMng 2 — 4 tr9/ nhóm) ho^c cá nhân. 

Ví d1: Các %& dùng vZ sinh cá nhân tr9 nh5 khhn m^t, khhn lau tay phMi %L 

r n.i mà th56ng ngày tr9 r0a m^t v>i %B cao ngang t:m tay v>i cKa tr9. 

—  Các %& dùng, %& ch.i tr5ng bày trên giá, nghn/ kZ tK %L ngk cho tr9 nhà 

tr9 ds thYy, ds lYy và có thL sXp xbp lUi sau khi dùng (tr9 tJ 19 — 36 tháng 

tuDi). w %B tuDi này có thL nhiVu %& ch.i nên %L r hBp, rD %L tr9 ds dùng 

và ds quMn lí. 

—  Yêu c:u vV %& ch.i: to vJa tay c:m cKa tr9, bri tay cKa tr9 nhà tr9 ch5a 

thdt phát triLn, c:m còn ch5a chuRn xác; tránh nh{ng %& ch.i nhk, vì tr9 

%B tuDi này ch5a hiLu và ý th}c %5<c s~ nguy hiLm, còn ít kinh nghiZm 

s\ng, ds hóc, s^c. 

—  Trong %B tuDi tJ 3 — 36 tháng tuDi, tr9 ch5a th~c s~ hoUt %Bng trong các 

góc nh5 r l}a tuDi m�u giáo. Tuy nhiên góc hoUt %Bng là khu v~c riêng 

biZt trong nhóm/ l>p, n.i tr9 có thL t~ làm viZc mBt mình ho^c trong 

nhóm nhk theo h}ng thú và nhu c:u riêng %L xem xét, tìm hiLu, khám 

phá cái m>i, hoUt %Bng v>i %& vdt và rèn luyZn các thao tác v>i %& vdt. 

Chính vì vdy, xây d~ng các góc hoUt %Bng khác nhau trong nhóm tr9 

nh�m tUo %iVu kiZn cho tr9 hoUt %Bng cá nhân ho^c theo nhóm nhk 
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nhi#u h&n, phù h*p v,i t.ng 01 tu2i và t4o 0i#u ki7n 08 giáo viên g*i ý, 

h<,ng d>n tr@ ch&i theo khC nDng cEa t.ng cá nhân. 

—  Trong 01 tu2i này, sM h<,ng d>n cEa ng<Ni l,n nói chung và cô giáo nói 

riêng 0óng vai trò chE 04o. SM phát tri8n cEa tr@ trong t.ng 01 tu2i t.  

3 —12 tháng cho 0Wn 13 — 24 tháng tu2i và cuYi cùng là 25 — 36 tháng tu2i 

có sM liên quan m^t thiWt v,i nhau. SM phát tri8n tYt cEa l_a tu2i này là 

ti#n 0# 08 l_a tu2i sau phát tri8n. Do 0ó môi tr<Nng giáo dac dành cho 

tr@ tuy có sM khác bi7t trong mci 01 tu2i nh<ng có sM liên kWt chdt che, 

thYng nhft, liên tac và lâu dài. 

 ánh giá n'i dung 1: B4n hãy trC lNi các câu hii sau: 

1.  Sau khi tM nghiên c_u, trao 02i, thCo lu^n cùng 0kng nghi7p và tham 

khCo thêm nhlng thông tin phCn hki, b4n rút ra 0<*c bài hnc nào?  

2.  Theo b4n, 0Yi v,i tr@ t. 3 — 36 tháng tu2i thì môi tr<Nng nào (v^t chft hay 

tinh thrn) có vai trò quan trnng 0Yi v,i sM phát tri8n cEa tr@? Vì sao? 

 

Nội dung 2:  

QUY TRÌNH XÂY DỰNG MÔI TRƯỜNG GIÁO DỤC  

Hoạt động  

DMa vào kinh nghi7m và thMc tiun t4i l,p cEa mình, b4n hãy trao 02i, 

thCo lu^n v,i các 0kng nghi7p trong tr<Nng các b<,c c& bCn 08 xây dMng 

môi tr<Nng giáo dac cho tr@ t. 3 — 36 tháng tu2i và trC lNi các câu hii  

sau 0ây: 

1.  Quy trình xây dMng môi tr<Nng giáo dac gkm nhlng b<,c nào? Hãy li7t 

kê các b<,c 0ó. 
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2.  S$ d&ng môi tr./ng giáo d&c nh. th4 nào 67 68t hi9u qu<? 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

M!i b%n tham kh,o thêm m/t s1 thông tin sau và t7 hoàn thi8n n/i dung 

tr, l!i các câu h?i. 

THÔNG TIN PHẢN HỒI 

B!"c 1: Xác )*nh n-i dung và l5p s8 )9 

*  Xác ABnh n/i dung cCn xây d7ng 

—  Xây dCng môi tr./ng giáo d&c chung trong nhà tr./ng bao gFm: sân 

v./n (cKng tr./ng, t./ng rào bao quanh, sân chMi, v./n...); h9 thPng 

công trình ph& (h9 thPng thoát n.Sc, 6i9n l.Si..); h9 thPng các phòng 

chung, phòng chuyên bi9t, chWc nXng trong nhà tr./ng (phòng hi9u 

tr.Yng, phòng phó hi9u tr.Yng, phòng y t4, phòng hành chính qu<n tr\, 

phòng h]i 6Fng...); khu vCc ph&c v& Xn uPng (nhà b4p nMi ch4 bi4n thWc 

Xn, kho l.u tr_ và b<o qu<n thWc Xn); khPi phòng h`c cho tra (các nhóm 

lSp, phòng h`c, phòng Xn, phòng ngb, phòng v9 sinh, phòng 6ón tr< tra, 

hiên chMi..). 

—  Xây dCng môi tr./ng giáo d&c trong lSp: môi tr./ng tK chWc các ho8t 

6]ng h`c tcp nh. ho8t 6]ng nhcn bi4t phân bi9t, ho8t 6]ng giáo d&c âm 

nh8c, t8o hình, ho8t 6]ng nhcn bi4t — tcp nói....; môi tr./ng ngoài tr/i; 

môi tr./ng ho8t 6]ng vui chMi. 
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—  N#i dung xây d,ng: Giáo viên xác 45nh môi tr;<ng giáo d=c > khu v,c 

nào cAn thay 4Ci, cAn sFa chGa, bC sung hoIc d5ch chuyJn tKo s, hLp lí 

trong sPp xQp, trang trí, thuRn lLi cho các hoKt 4#ng cSa nhà trT, nhóm 

trT. Wó là, cAn mua thêm, sFa chGa hoIc loKi bX nhGng 4Y dùng, 4Y ch[i 

không cAn thiQt hay ch;a phù hLp v\i trT, v\i chS 4iJm. Khi xác 45nh 

chính xác nhGng n#i dung cAn xây d,ng 4J tKo ra môi tr;<ng giáo d=c 

hi^u qu  ̀ giáo viên sa chS 4#ng trong vi^c thiQt kQ, tKo môi tr;<ng giáo 

d=c, tiQt ki^m 4;Lc chi phí và sbc l,c. 

L;u ý: Khi xác 45nh n#i dung xây d,ng, giáo viên cAn xem xét và có thJ 

giG lKi m#t sg 4Y dùng, trang thiQt b5, tranh `nh, 4Y ch[i cSa chS 4h ci có 

liên quan 4Qn chS 4h m\i 4J tiQt kî m công sbc và th<i gian cSa giáo 

viên, giúp trT tiQp t=c có c[ h#i cSng cg và ôn luy^n kiQn thbc, tKo nhGng 

kn t;Lng c`m xúc cho trT. 

Ví d=: Tn chS 4h “ThQ gi\i th,c vRt” chuyJn sang chS 4h “ThQ gi\i 4#ng 

vRt” có thJ l;u giG m`ng tranh t;<ng (tranh chS 4h v\i m#t sg cây xanh, 

hàng rào, th`m cX... sau 4ó bC sung thêm nhGng chi tiQt có liên quan 4Qn 

con vRt. r ngoài tr<i có thJ giG lKi nhGng cây xanh, các chuYng chim, bJ 

cá, hòn non b#... TKi các góc hoKt 4#ng nh; nku tn có thJ giG lKi m#t sg 

4Y ch[i, nguyên vRt li^u thay cho thbc tn cSa các con vRt. Trong nhóm 

lPp ghép — xây d,ng giG lKi khung thiQt kQ công viên nh; hàng rào, cCng, 

m#t sg cây hoa, cX, hY n;\c... 

*  L!p s% &' xây d,ng: Mô hình môi tr;<ng giáo d=c cAn xây d,ng ph`i 

4;Lc thiQt kQ trên giky. Tx l^ giGa các khu v,c hoKt 4#ng ph`i cân 4gi và 

phù hLp v\i các 4ihu ki^n cSa myi nhà tr;<ng, myi l\p hzc. Trên s[ 4Y 

ph`i thJ hi^n rõ v5 trí, sPp xQp các góc ch[i, 4Y dùng, 4Y ch[i. 

B!"c 2: Mua s+m, s!u t/m trang thi5t b7, tranh 8nh, nguyên v<t li>u, 

ph5 li>u... 

Trên c[ s> 4ã xác 45nh rõ nhGng n#i dung cAn xây d,ng và nhGng thb có 

thJ l;u giG lKi 4;Lc tn chS 4h tr;\c, giáo viên ph`i lên kQ hoKch mua 

sPm, s;u tAm nhGng 4Y dùng, 4Y ch[i, nguyên vRt li^u khác 4J ph=c v= 

cho chS 4h m\i. 
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Ví d$: Trong ch- ./ “Th1 gi3i .4ng v6t”, ngoài nh;ng th< .ã l?u gi; A 

trên, có thD mua sHm thêm m4t sI mô hình chuLng c-a các con v6t, hoNc 

các ch-ng loOi .L chPi con giIng, các .L chPi con v6t bRng nh;ng chSt 

liTu khác nhau nh? bRng vVi l$a, vVi bông... Có thD k1t hYp v3i gia .ình 

.D huy .4ng ph$ huynh .óng góp, -ng h4 m4t sI th<c \n c-a các con 

v6t, s?u t]m m4t sI tranh Vnh các loài .4ng v6t hoNc ph$ huynh mang 

.1n l3p con v6t th6t nh? con mèo, con gà... T6n d$ng các nguLn nguyên 

v6t liTu, ph1 liTu khác nh? xIp mút, giSy màu, ./ can, va chai, va h4p, 

bìa cát tông... .D chubn bc làm .L dùng, .L chPi. 

  ViTc trang bc .L dùng, .L chPi trong nhà tr?eng c]n có k1 hoOch, .]u t? 

.úng m<c, có trfng .iDm, tránh mua tràn lan. gD .]u t? có hiTu quV, 

nhà tr?eng c]n bi sung dja trên ý ki1n c-a giáo viên tOi l3p. Thjc hiTn 

nh? v6y sl .áp <ng .?Yc nhu c]u, sA thích, h<ng thú c-a trm nhà trm và 

hn trY giáo viên. Nên tránh sj áp .Nt, mang tính “cSp phát .Lng loOt”. 

B!"c 3. T( ch*c làm tranh 2nh, 45 dùng, 45 ch9i 

gL dùng, .L chPi, tranh Vnh là nh;ng y1u tI không thD thi1u trong môi 

tr?eng giáo d$c. Nh;ng y1u tI này mang tính chSt quy1t .cnh môi 

tr?eng giáo d$c hiTu quV hay không hiTu quV, phù hYp hay không phù 

hYp. gL dùng, .L chPi, tranh Vnh  dành cho trm m]m non rSt .a dOng và 

phong phú. Ngoài nh;ng .L dùng, tranh Vnh mua spn A thc tr?eng thì 

giáo viên và trm phVi tj làm nh;ng .L dùng .L chPi, tranh Vnh khác .D 

thjc hiTn các hoOt .4ng c-a l3p.  

q l<a tuii tr 3 — 36 tháng tuii thì trm quá nha .D có thD tham gia làm .L 

dùng, .L chPi cùng giáo viên. gNc biTt là trm tr 3 — 24 tháng tuii thì g]n 

nh? trm không tham gia .?Yc vào hoOt .4ng làm .L dùng, .L chPi.  

Nhóm trm tr 24 — 36 tháng thì cuIi .4 tuii m3i có thD cùng tham gia làm 

tranh cùng giáo viên và A khâu rSt nha nh?: dán, .ính chSm hL vào trng 

mVng cây, in bàn tay, in bàn chân... Trm ch?a thD tham gia làm các chi 

ti1t khó. Chính vì v6y, .L dùng, .L chPi dành cho l<a tuii này ch- y1u do 

giáo viên thjc hiTn. 

Giáo viên c]n xác .cnh nh;ng loOi tranh Vnh, .L dùng mà giáo viên làm 

trong trng ch- .iDm.  
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S! d$ng m(ng t*+ng đ- tr/ c1 th- tham gia t5o s(n ph9m c:a nh1m tr/ 

 

—  Th$%ng xuyên chú ý b0 sung cho tr5 các 7i9u ki;n v9 c= s> v?t ch@t 

(nguyên v?t li;u, 7D dùng, 7D ch=i) tHo 7i9u ki;n 7I tr5 ch=i vJi 7D ch=i. 

—  T?n dLng nhMng 7D dùng th?t nh$ng 7ã bO hPng còn nguyên hình dáng 

hoSc gia 7ình không sV dLng 7Wn 7I tr5 có thI sV dLng khi ch=i nh$: máy 

7i;n thoHi bàn, máy 7i;n thoHi di 7\ng, giày, m] c^a b_ m`, qubn áo c^a 

anh chO hoSc bcn thân tr5, nhMng chiWc bát, 7ea nhfa các cg, 7]a hn, thìa, 

c_c... NhMng 7D dùng này bjt 7bu 7$kc sV dLng tl nhóm tr5 12 — 24 

tháng tu0i và nhóm tr5 tl 25 — 36 tháng tu0i. 

Ví dL: Trong góc gia 7ình, cô giáo s$u tbm nhMng chiWc 7i;n thoHi bàn, 

quc bóng, túi xách, ca vát c] (phL huynh không dùng 7Wn) 7I tr5 mSc, sV 

dLng khi 7óng vai b_, m`, ch=i gvi 7i;n thoHi  thì tr5 sw r@t hxng thú.  

—  ThI hi;n rõ ch^ 7iIm 7ang thfc hi;n. 
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Ví d$: Khi th*c hi,n ch. /0 “Nh3ng bông hoa /9p”, nhóm tr@ cAn có môi 

trBCng hoDt /Eng nhB:  

+  Trong nhóm tr@ có các góc hoDt /Eng vJi nhi0u /L dùng, /L chNi và hình 

Qnh v0 nh3ng loài hoa gAn gSi, phT biUn /V tr@ /BWc chNi, /BWc xem 

tranh Qnh, /BWc tô vZ, dán các loài hoa khác nhau. Qua /ó, tr@ nh^n biUt 

tên g`i, màu sbc, hình dáng c.a nh3ng loDi hoa có xung quanh tr@, làm 

giàu vdn te, hình Qnh c.a thU giJi xung quanh cho tr@. 

+  Ngoài lJp có các ch^u cây trLng hoa, vBCn hoa các loDi nhB hoa cúc, hoa 

/Lng ti0n, hoa bìm bìm, hoa ti gôn, hoa giiy, hoa dâm b$t j hàng rào, 

giàn treo trong trBCng… Tr@ nhà tr@ sZ /BWc quan sát, khám phá s* thay 

/Ti c.a nh3ng loDi cây hoa /ó... qua /ó hình thành j tr@ thái /E yêu quý, 

chmm sóc các cây hoa, không có hành vi ngbt hoa, xé nát bông hoa hooc 

ngbt lá cây có trong nhóm tr@, trong sân trBCng. 

—  Không nhit thiUt phQi có /Ay /. /L dùng, /L chNi c.a ch. /0 khi mj ch. 

/0. qL dùng, /L chNi /BWc bT sung dAn trong sudt ch. /0 và khi kUt thúc 

ch. /0 thì giáo viên có thV cit bJt nh3ng /L dùng, /L chNi c.a ch. /0 mà 

tr@ không thích chNi và thay thU brng nh3ng /L dùng, /L chNi ph$c v$ 

cho ch. /0 tiUp theo /V kích thích tính tò mò, ham hiVu biUt c.a tr@. 

Ví d$: VJi ch. /0 “ThU giJi /Eng v^t”, giáo viên tT chtc cho tr@ xem 

nh3ng quyVn sách sBu tAm nh3ng loDi /Eng v^t quý hiUm hay nh3ng 

/Eng v^t sdng j môi trBCng khác nhau nhB: dBJi nBJc, trong reng, trong 

nhà... Khi kUt thúc ch. /0, giáo viên có thV cit nh3ng cudn sách /ó và 

treo nh3ng cudn sách mJi v0 ch. /0 “ThU giJi th*c v^t”, trang trí bên 

ngoài th^t /9p và bbt mbt v0 màu sbc. qi0u này sZ làm tr@ thiy tò mò, 

háo htc vJi ch. /0 mJi. 

—  qUn giai /oDn tr@ te 25 — 36 tháng thì tr@ mJi bbt /Au chNi trong mEt sd 

góc. qV phát huy vai trò c.a góc hoDt /Eng, /òi hyi giáo viên phQi nhanh 

nhDy, linh hoDt, ch. /Eng trong vi,c tT chtc, thiUt kU môi trBCng góc, 

trang trí tDi các góc. Giáo viên cAn /Ba ra kU hoDch ch. /Eng trong vi,c 

xây d*ng các góc /V hDn chU nh3ng tLn tDi /ang phT biUn hi,n nay j các 

nhóm tr@ khi môi trBCng b{ “m|u giáo hóa”. Có ngh~a là: 

+ Trong nhóm tr@ cSng có tit cQ các góc nhB j m|u giáo; mEt sd nhóm 

thiUt kU quá nhi0u nEi dung góc chNi; tên góc không gAn gSi, quá dài, tr@ 

khó nhJ. 

+ GV chBa chú ý /Un vi,c t̂ n d$ng, s� d$ng hUt chtc nmng c.a các /L 

dùng công nghi,p, còn th$ /Eng, ít sáng tDo. Vi,c làm /L dùng, /L chNi 
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còn n$ng v' hình th+c, phô tr01ng. Giáo viên ch0a nh9n th:y tác d=ng 

c>a ?@ ch1i tA tBo trong viCc gây h+ng thú h:p dFn ?Gi vHi trI. J@ dùng, 

?@ ch1i kích cN không phù hOp. 

+  MRt sG nhóm trI ch0a biWt t9n d=ng sXn phYm c>a trI ?Z trang trí nhóm 

lHp, nhi'u nhóm trI lBm d=ng sXn phYm c>a trI, trang trí môi tr0]ng 

kém thYm m_; các hình trang trí quá nhb, nhi'u chi tiWt và r:t r0]m rà; 

Quá nhi'u màu sec trong mRt phòng nhóm làm cho môi tr0]ng  s$c sN 

khiWn cho met trI df mbi mCt. 

L0u ý:  

+  Ckn lên kW hoBch c= thZ nhlng nRi dung tm ch+c làm tranh Xnh, ?@ dùng, 

?@ ch1i l@ng ghép vào các th]i ?iZm trong ngày c>a trI sao cho hOp lí, 

tránh tình trBng cet xén gi] hoc, gi] ch1i ho$c làm xáo trRn n' nWp sinh 

hoBt c>a trI. 

+  JGi vHi nhóm trI tp 3 — 36 tháng tumi thì môi tr0]ng tinh thkn r:t quan 

trong. Chính vì v9y, giáo viên ckn l0u ý tBo bku không khí vui t01i, thân 

thiCn trong nhóm trI, tBo ra mGi quan hC vHi moi thành viên trong nhà 

tr0]ng ctng nh0 ph= huynh tGt và gen bó ch$t chu trong viCc chvm sóc, 

nuôi dBy trI. 

+  Giáo viên ctng ckn tvng c0]ng công tác xã hRi hóa ?Z tvng sG l0Ong ?@ 

dùng, ?@ ch1i. Giáo viên có thZ huy ?Rng ph= huynh mang các ?@ ch1i 

c>a trI ?ang ch1i tBi nhà ?Wn lHp ?Z trI ch1i trong ch> ?iZm ?ó. Khi hWt 

ch> ?iZm thì trX cho trI mang ?@ ch1i v' nhà. 

B!"c 4: S(p x+p, trang trí 

—  BG trí bàn ghW, ?Cm, thXm gGi... ?Z tBo sA :m cúng, thoXi mái, vui t01i, 

m]i goi trI tham gia tích cAc. 

Ví d=: Góc “KZ chuyCn cho bé” có thZ có thêm nhlng chiWc gGi nhb ?Z trI 

n}m ?oc sách, xem tranh truyCn. Góc “BCnh viCn” thì có thêm ?Cm, chvn 

và gGi ?Z trI ?óng vai bCnh nhân và n}m trên gi0]ng bCnh... 

—  TBo khoXng không gian phù hOp cho các khu vAc hoBt ?Rng trong lHp  

và ngoài tr]i. NWu có ?i'u kiCn thì có thZ lên kW hoBch quy ?�nh khoXng 

không gian hoBt ?Rng trong m�i ch> ?' cho trI � các ?R tumi trong  

nhà tr0]ng.  

—  Trong m�i lHp, nên phân bG khoXng không gian hOp lí gila các khu vAc 

nh0: hiên lHp, phòng ?ón trX trI, phòng hoc, phòng ch1i, phòng vn, 

phòng ng>... NWu nh0 nhóm trI không có diCn tích rRng ?Z bG trí theo 
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phòng ch'c n(ng thì c+ g,ng phân chia thành hai khu v4c chính: khu 

ho8t 9:ng và khu 9; ng<, ngh>. Vì trong l'a tuCi này, trE dG ng< nên khi 

trE mu+n ng<, giáo viên có th; bM trE vào nNi ng< ngay, nhO vPy trE mQi 

không quTy khóc hoUc có trE ng< nhVng trE khác l8i th'c. 

—  X+i vQi l'a tuCi tY 3 — 36 tháng tuCi, giáo viên nên t8o kho\ng không gian 

có 9: r:ng vYa ph\i nh]m t8o s4 Tm cúng, c\m giác an toàn cho trE.  

—  X\m b\o 9< 9: ánh sáng c`n thiMt. NMu dibn tích c<a lQp chPt hcp thì nên 

thu ddn bQt m:t vài th' 9; t8o kho\ng không gian ho8t 9:ng cho trE. 

—  B+ trí vf trí 9Ut thiMt bf, 9g dùng, 9g chNi phù hip vQi tính chTt tYng ho8t 

9:ng, 9iju kibn th4c tiGn c<a tYng 9fa phONng, 9\m b\o an toàn cho trE, 

ph\i hTp dkn trE và có tính 9Mn 9Uc 9i;m l'a tuCi. 

 

 ! d$ng, đ! ch+i c-a tr1 c2n to v5 m5u s9c đ:p đ< thu h=t s> ch= ? c-a tr1. 
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 ! ch%i d(nh cho tr- l(m b1ng v4i đ6 t7ng đ8 b9n v( đ4m b4o an to(n cho tr-. 

—  Trang trí trong nhóm l.p ph0i 23p và phù h7p v.i 28 tu:i, các chi ti>t 

trang trí c?n to, rõ bBi trC em rEt yêu thích cái 23p. Trên m8t hình 0nh 

không nên có quá nhiMu chi ti>t. Các hình trang trí c?n 2On gi0n, ng8 

nghPnh 2Q thu hút sT chú ý cVa trC. 

—  Không quá lòe lo3t vM màu sYc hoZc quá nhiMu màu trong l.p, không phù 

h7p v.i l[a tu:i nhà trC. ChV y>u s\ d^ng 3 — 4  màu cO b0n. 

—  S\ d^ng cân 2ci hài hòa s0n phdm cVa trC nhà trC (n>u có) 2Q trang trí 

môi trghng trong l.p hoZc sân trghng, tránh lim d^ng, thái quá. 

—  Bi>t phát huy th> minh cVa giáo viên, nhà trghng và 2ka phgOng, mang 

rõ b0n sYc riêng.  

Ví d^: Giáo viên khéo tay có kP npng tio hình có thQ tio ra nhiMu mqu 2r 

dùng, 2r chOi phù h7p v.i 28 tu:i cVa trC nhà trC, khYc ph^c 2g7c sT 

hin ch> vM 2r dùng, 2r chOi cVa trC nhà trC trên thk trghng hisn nay. 

Giáo viên có thQ tuyên truyMn, vtn 28ng và nhtn 2g7c sT giúp 2u cVa 

nhvng ph^ huynh có nghM nghisp nhg: hwa sP, 2r hwa, cYt chv vi tính, 
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trang trí n'i th*t, ki-n trúc s1... trong vi5c làm 9: dùng, 9: ch=i, bày trí 

trong phòng nhóm hoCc nhà tr1Dng khi thay 9Ei chF 9G. N-u 9Ja ph1=ng 

có nhKng làng nghG nEi ti-ng thì giáo viên có thO nghiên cPu và có k- 

hoQch cR thO 9O 91a nhKng sSn phTm 9Cc tr1ng cFa 9Ja ph1=ng vào vi5c 

xây dWng môi tr1Dng giáo dRc cho trY tZ 3 — 36 tháng tuEi phù h^p. 

—  Trang trí trong nhóm l`p can có 9iOm nh*n (trcng tâm), có khoSng treng 

9O mft trY có 9iOm nghg. Không nên treo, dán tranh Snh quá cao trên các 

mSng t1Dng, không có tác dRng giáo dRc, tích h^p. Không treo tràn lan 

các sSn phTm cFa trY khfp l`p làm rei mft; không sl dRng quá nhiGu các 

mSng tranh ch-t trên t1Dng. Trang trí trong nhóm l`p can 9Sm bSo tính 

thTm mm, 9np, thoáng và 9F thông tin. 

Ví dR: qO thO hi5n m't môi tr1Dng l`p hcc theo chF 9iOm T-t và mùa 

xuân thì không chg trang trí các góc hoQt 9'ng trong l̀ p mà can chú ý 

9-n môi tr1Dng xung quanh l`p hcc (hành lang, sân tr1Dng) nhsm thO 

hi5n chF 9iOm m't cách toàn di5n. Ngoài hành lang có thO làm nhKng 

dây hoa mai bsng mút bitis. Tr1`c l`p là m't chtu hoa mai su tQo không 

khí cFa ngày t-t. Trong l`p có thO trang trí bsng nhKng bPc tranh vG  

mùa xuân, nh1 cây cei 9âm ch:i nSy l'c, trvm hoa 9ua nw, hoCc tranh vG 

nhKng món vn cE truyGn 9Cc tr1ng cho ngày t-t nh1: bánh ch1ng,  

d1a h*u... 
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Trang tr' theo ch, đ. 

*  M"t vài 'i(m c+n l.u ý khi xây d7ng môi tr.;ng giáo d>c ? ngoài tr;i 

—  Xây d'ng sân v,-n g.m các khu v'c nh, v,-n hoa, cây xanh, hòn non 

b;, b< cá c=nh, các lo?i A. chBi ngoài tr-i. Nên chIn các lo?i cây xanh 

t?o bóng mát và có vòng sinh tr,Kng rõ ràng, có s' biMn ANi vO hoa, lá 

theo mùa và ARc biSt là gTn gUi vVi cu;c sWng th'c cXa trY.  

—  Trong v,-n hoa nên tr.ng nh[ng lo?i hoa có màu s\c rõ nét (kích thích 

c=m xúc tích c'c AWi vVi trY) giúp trY phát tri<n các giác quan trong khi 

quan sát.  

—  BW trí cây xanh trong tr,-ng K nh[ng ve trí thufn tiSn, phgc vg tWt cho trY 

chBi ngoài tr-i. Cây xanh trong tr,-ng cTn Aa d?ng các th< lo?i: cây tr.ng 

trong v,-n (các cây rau tr.ng theo luWng, cây leo trên giàn, cây jn qu=), 

cây tr.ng trong chfu cây c=nh (cây hoa nhiOu màu s\c và gTn gUi trY, cây 

thM, cây c=nh), cây tr.ng trong sân tr,-ng (cây t?o bóng mát, có hoa nh, 

cây ph,kng, cây blng ljng, cây xoài... Không nên tr.ng cây bàng trong 
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sân tr&'ng m*m non vì tr. nhà tr. ch&a bi5t t6 b7o v8 mình (cây bàng ra 

sâu róm). 

—  @A chBi trong sân tr&'ng nên Da dFng nh&: Du quay, c*u tr&Jt, bKp bênh, 

xích Du... Tuy nhiên các loFi DA chBi c*n phù hJp vSi DT tuUi cVa tr..  @A 

chBi cVa tr. nhà tr. (tW 3 — 36 tháng tuUi) khác vSi kích th&Sc DA chBi cVa 

tr. m[u giáo. Các DA chBi nên D]t ^ nh_ng v` trí hJp lí, D7m b7o an toàn 

cho tr. và giáo viên ph7i luôn bao quát khi tr. chBi. Trong sân nên bb trí 

nh_ng khu v6c chBi cát, v*y n&Sc. 

—  C*n tcng c&'ng khu vui chBi rèn luy8n the chft cho tr. gAm nhigu DA 

dùng DBn gi7n nh& dùng lbp xe ô tô ci làm xích Du, làm c*u Di thcng 

bjng,... De kích thích tr. vKn DTng. Khuy5n khích các nhà tr&'ng nên có 

mTt khu vui chBi liên hoàn trên cát sFch De tr. vui chBi, vKn DTng. 

B!"c 5: S( d*ng môi tr!2ng giáo d*c 

C*n khai thác tri8t De tác dlng cVa các loFi tranh 7nh, DA dùng, DA chBi 

De tránh tình trFng xây d6ng môi tr&'ng chm vSi mlc Dích trang trí. Mubn 

vKy, giáo viên c*n xác D`nh rõ mlc Dích sp dlng cVa mqi loFi tranh 7nh, 

DA dùng, DA chBi là De giúp tr. tW 3 — 36 tháng tuUi thsa mãn nhu c*u 

chBi hay là De cung cfp và cVng cb ki5n thuc cho tr.. Giáo viên ph7i lên 

k5 hoFch sp dlng tWng loFi DA dùng, DA chBi khi giSi thi8u chV Dg, trong 

quá trình khám phá chV Dg hay k5t thúc chV Dg. C*n xác D`nh rõ tWng 

loFi DA dùng, DA chBi trong môi tr&'ng nhóm lSp De D&a vào các hoFt 

DTng nh& hoFt DTng hwc tKp, hoFt DTng ngoài tr'i, hoFt DTng vui chBi  ̂

các góc mTt cách hJp lí, thuKn ti8n. 

Ti5n hành sp dlng môi tr&'ng giáo dlc ph7i nhx nhàng, lAng ghép mTt 

cách linh hoFt trong các hoFt DTng De kích thích tr. tW 3 — 36 tháng tuUi 

hoFt DTng tích c6c.  

Cách sp dlng góc chBi cho tr. tW 3 — 36 tháng tuUi có nhigu mlc Dích 

khác nhau. Trong góc chBi có the cVng cb ki5n thuc nh& nh_ng kz ncng 

x5p hình, xâu hFt, v{ n]n, xé dán... phân bi8t màu s|c, kích th&Sc, hình 

dFng, phát trien ngôn ng_...  

Ví dl: Góc chBi Dóng vai D&Jc sp dlng De giúp tr. th6c hi8n mTt sb thao 

tác DBn gi7n nh& b|t ch&Sc công vi8c cVa ng&'i lSn nhjm chu~n b` nh_ng 

tign Dg, tâm th5 cho tr. phát trien trong nh_ng giai DoFn ti5p theo. 

Tùy theo tWng loFi tranh 7nh, DA dùng, DA chBi De sp dlng vSi mlc Dích 

khác nhau. Tranh m7ng t&'ng có the sp dlng De giSi thi8u chV Dg, cung 

cfp ki5n thuc, kinh nghi8m cho tr. tr&Sc khi hoFt DTng. Khi chBi,  
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giáo viên g(i ý cho tr. tìm ra nh2ng d4u hi6u 78 giúp tr. h;c và c=ng c> 

các ki@n thAc. 

 ánh giá n'i dung 2: BEn hãy trH lJi câu hLi sau: 

1. Khi xây dQng môi trSJng giáo dTc, bEn có tuân theo 5 bSZc nhS thông tin 

phHn h[i không? BEn thSJng thQc hi6n nh2ng bSZc nào? Không thQc 

hi6n bSZc nào? TEi sao? 

2. Theo bEn, trong 5 bSZc 78 xây dQng môi trSJng giáo dTc cho tr. thì bSZc 

nào quan tr;ng nh4t 7>i vZi nhóm lZp c=a bEn? TEi sao? 

 

Nội dung 3:  

XÂY DỰNG MÔI TRƯỜNG GIÁO DỤC DÀNH CHO TRẺ TỪ 3 – 12 

THÁNG TUỔI  

Hoạt động  

DQa vào kinh nghi6m c=a bHn thân, bEn hãy vi@t ra suy ngha c=a mình 78 

trH lJi mbt cách ngcn g;n các câu hLi sau: 

1. BEn hãy ghi ra nh2ng 7dc 7i8m phát tri8n tâm, sinh lí cf bHn c=a tr. tg  

3 — 36 tháng tuki. 
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2. Môi tr()ng giáo d/c dành cho tr3 t4 3 — 12 tháng tu9i c:n ;(<c xây d@ng 

nh( thA nào? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.  Nêu nhiEm v/ cHa giáo viên trong viEc sK d/ng môi tr()ng giáo d/c 

nhLm phát triNn tr3 3 — 12 tháng ;Ot hiEu quQ. 
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Sau $ó, b(n tham kh.o nh0ng thông tin ph.n h5i c7a chúng tôi và b; 

sung thêm vào v> h?c c7a mình nAu b(n thBy cDn thiAt. B(n hãy ghi l(i 

nh0ng câu hJi cDn trao $;i vLi $5ng nghiMp, ban giám hiMu và tác gi.. 

THÔNG TIN PHẢN HỒI 

1. Đặc điểm tâm sinh lí của trẻ từ 3 – 12 tháng tuổi 

—  Các c.m xúc c7a trR tS 3 — 12 tháng tu;i thWXng hWLng tLi ngWXi lLn, thY 

hiMn qua ba nét $\c trWng c] b.n nhW sau: 

+  Khi trR sang trong bDu không khí yêu thW]ng và $Wcc ngWXi lLn trò 

chuyMn thWXng xuyên, trR có c.m xúc tat và biYu hiMn là xuBt hiMn ne 

cWXi. TrR thY hiMn sg vui thích khi ngWXi lLn cWXi vLi trR và vuat ve trR.  

Ví de: TrR có thY cWXi thành tiAng khi $Wcc ngWXi lLn nâng lên cao, h( 

xuang thBp hay bBt ngX $Wa l(i gDn và $ky ra xa khJi m\t mình. 

+  Sg tiAp xúc vLi ml qua c] thY, gi?ng nói và hình .nh khuôn m\t ml là rBt 

quan tr?ng. Trong lma tu;i này viMc nhìn thBy ml sn giúp trR xuBt hiMn 

nh0ng xúc c.m tích cgc. Nh0ng sg gpn bó c.m xúc thiên lMch vLi m?i 

ngWXi cqng .nh hW>ng tLi sg phát triYn c7a trR.  

Ví de: risu này x.y ra khi trR cm bám riAt lBy ml ho\c mtt giáo viên trong 

nhóm trR. NAu ml ho\c giáo viên $ó vpng m\t thì trR sn khóc, la hét... 

+  rAn cuai $t tu;i này thì c.m xúc c7a trR $ã bpt $Du mang tính lga ch?n. 

TrR chu có ph.n mng vLi ngWXi lLn nhBt $vnh. TrR bWLc $Du phân biMt 

ngWXi l( và ngWXi quen. Trên c] s> phân biMt By, trR bpt $Du hình thành 

tình yêu và mai thiMn c.m $ai vLi nh0ng ngWXi xung quanh. BiYu hiMn là 

trR hWLng tLi nh0ng ngWXi thân và nh0ng ngWXi thWXng xuyên chwm sóc 

trR: trR cWXi, sà vào lòng… Tuy nhiên, trR dy bv lây c.m xúc c7a b(n.  

Ví de: Khi có mtt trR khóc, các trR khác có thY $5ng thanh khóc theo 

trong mtt nhóm trR. 

—  PhW]ng tiMn giao tiAp c] b.n c7a trR trong giai $o(n này là viMc bA b5ng, 

ôm Bp, vuat ve, v{ vs c7a ngWXi ml và nh0ng ngWXi chwm sóc trR, là các 
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ph"n %ng c"m xúc rõ ràng. Thông qua các ph"n %ng c"m xúc 5ó, tr9 cho 

ng;<i l?n biAt 5;Bc trCng thái cDa mình. 

—  Tr9 rGt nhCy c"m v?i thái 5J c"m xúc và sL chú ý cDa ng;<i l?n 5Ni v?i 

mình. Tr9 bOt 5Pu phân biRt sL 5ánh giá cDa ng;<i l?n thông qua ngS 

5iRu, v9 mTt và các hành 5Jng 5Ni v?i tr9. 

—  Các vVn 5Jng, hành 5Jng cWng góp phPn phát triXn các c"m xúc tích cLc 

cho tr9. Tr9 thX hiRn sL vui s;?ng khi 5;Bc hành 5Jng v?i 5[ ch\i. Tr9 

th] cPm 5[ ch\i và nAu cPm 5;Bc, tr9 rGt vui s;?ng. Tuy nhiên, nAu 

không thX hành 5Jng v?i 5[ ch\i mà tr9 thích thì tr9 có c"m xúc theo 

h;?ng tiêu cLc. Khi thLc hiRn 5;Bc hành 5Jng, a tr9 có các c"m xúc theo 

h;?ng tích cLc rõ ràng. NAu thiAu các 5icu kiRn cPn thiAt cho trò ch\i và 

hoCt 5Jng 5Jc lVp cDa tr9 thì tr9 se thiAu các kích thích cPn thiAt, thiAu các 

5icu kiRn 5;Bc vVn 5Jng và hoCt 5Jng tích cLc — nhSng cái mà tr9 rGt cPn. 

—  Trong 5J tufi tg 3 — 12 tháng, sL phá vk hành vi quen thuJc cDa tr9 làm 

cho thPn kinh cDa tr9 bl cmng thnng và nTng h\n là sL rNi loCn c"m xúc và 

hành vi cDa tr9. Chính vì vVy, khi có sL thay 5fi trong hoàn c"nh sNng 

nh; có ng;<i lC 5An a, chuyXn sang phòng hoc m?i hay nghp a nhà mJt 

vài ngày r[i lCi 5i 5An l?p, tr9 se sinh ra quVy khóc, có c"m giác không an 

toàn. Ngoài ra, viRc xây dLng mJt chA 5J sinh hoCt không phù hBp v?i 

5Tc 5iXm thX chGt và trCng thái tâm lí — thPn kinh cDa tr9 cWng gây nhSng 

"nh h;ang tiêu cLc t?i tr9.  

Nh; vVy, sL phát triXn c"m xúc cDa tr9 tg 3 —12 tháng tufi là chD yAu, c\ 

b"n. Có thX nói, hoCt 5Jng 5Tc tr;ng c\ b"n cDa tr9 là giao l;u c"m xúc. 

NAu giáo viên không nhVn th%c 5;Bc 5Tc 5iXm 5Tc tr;ng c\ b"n cDa l%a 

tufi này thì se khó có thX xây dLng 5;Bc môi tr;<ng giáo dsc phù hBp, 

nhtm phát triXn các xúc c"m tích cLc cho tr9 cWng nh; có các tác 5Jng 

giáo dsc không 5úng 5On nh; làm cho tr9 sB hãi. Chúng ta không cho tr9 

ch\i, tr9 vVn 5Jng, th;<ng xuyên cGm 5oán tr9 hay sL không 5[ng nhGt 

giSa nhSng ng;<i chmm sóc tr9 cWng 5em lCi nhSng xúc c"m tiêu cLc, 

"nh h;ang t?i sL phát triXn cDa tr9. 

*   !c $i&m c( b*n: 

—  CuJc sNng cDa tr9 tg 3 — 12 tháng tufi hoàn toàn phs thuJc vào ng;<i 

l?n: 5ói thì ng;<i l?n cho mn, lCnh thì ng;<i l?n mTc Gm, khóc ng;<i l?n 

vx vc âu yAm, ng;<i l?n tCo ra nhSng Gn t;Bng bên ngoài cho tr9 thu 

nhVn… Do 5ó, giao tiAp v?i ng;<i l?n là nhu cPu b%c thiAt cDa tr9. 
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—  " #$ tu'i này b-t #.u xu0t hi2n nhu c.u s5, mó, c.m n-m các #: v<t. T? 

ch@ có nhu c.u giao tiDp trGc tiDp sH d.n nhJ5ng ch@ cho giao tiDp vKi #: 

v<t. SG giao tiDp này d.n d.n trM thành hoNt #$ng phOi hPp giQa ngJ5i 

lKn và trS nhT. 

Ví dW: cho trS chYi vKi qu[ bóng nhT: NgJ5i lKn l0y tay #]y qu[ bóng l^n. 

TrS thích thú. Sau #ó ngJ5i lKn c.m tay trS #Wng vào qu[ bóng, bóng lNi 

l^n và t? #ó trS d.n h`c #JPc cách làm cho qu[ bóng l^n. 

—  NDu trS gap khó kh^n trong quá trình hoNt #$ng vKi các #: v<t, #: chYi 

thì ngJ5i lKn sH là ngJ5i giúp trS gi[i quyDt các khó kh^n #ó. 

Ví dW: Khi trS #ang chYi, qu[ bóng l^n vào g.m giJ5ng, ngJ5i lKn giúp trS 

kheu qu[ bóng ra bfng cái g<y hoac cái ch'i. Qua #ó, trS h`c #JPc cách 

gi[i quyDt v0n #e trong các hoàn c[nh tJYng tG. 

—  Trong #$ tu'i t? 3 — 12 tháng tu'i, ngJ5i lKn là khâu trung gian giQa trS 

và #: v<t. Hmng thú vKi #: v<t, #: chYi xu0t hi2n M trS khi có sG hi2n di2n 

cna ngJ5i lKn. NgJ5i lKn giúp trS biDt cách hành #$ng m$t cách hPp lí 

vKi #: v<t, trP giúp khi trS khó kh^n. 

—  Hình thành kh[ n^ng b-t chJKc. Kh[ n^ng này là #ieu ki2n quan tr̀ ng 

#o tiDp thu nhQng #ieu dNy d@ cna ngJ5i lKn, mM r$ng kinh nghi2m cna 

trS. Kh[ n^ng này phát trion cao t? khi trS #JPc 7 — 8 tháng tu'i. TrS n[y 

sinh kh[ n^ng b-t chJKc và d.n d.n nâng cao mmc #$ theo sG phát trion 

cna #$ tu'i. 

—  Trong quá trình giao tiDp, ngJ5i lKn luôn hJKng dtn, uOn n-n hành vi 

cna trS (nW cJ5i tT vS hài lòng hoac vS mat nghiêm nghx tT vS không 

#:ng ý) #o hình thành M trS nhQng thói quen tOt và giúp trS h`c #JPc 

cách mng x{ #úng #-n. 

2. Xây dựng môi trường giáo dục cho trẻ từ 3 – 12 tháng tuổi 

*  Phân chia rõ ràng hai khu v/c: n1i 23 ng4 và n1i 23 ch1i c4a tr6 

—  " lma tu'i t? 3 — 12 tháng tu'i, chD #$ sinh hoNt cna trS là ^n — chYi — ngn 

r:i lNi ^n — chYi — ngn, cm #eu #an nhJ v<y trong ngày, th<m chí có trS khi 

#Dn lKp là ngn ngay nên phòng nhóm c.n có sG phân chia rõ r2t: nYi #o 

ngn và nYi #o chYi cna trS. 

*  78 ch1i 29:c luân chuy3n th9=ng xuyên:  

—  Khi hoNt #$ng, mmc #$ quan tâm cna trS ve mat c[m xúc phW thu$c vào 

c[ thái #$ cna trS #Oi vKi #: chYi. ~ieu quan tr̀ ng là làm sao #: chYi 

ph[i làm trS hmng thú và tNo cho trS ý muOn thích #: chYi.  
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—  " l$a tu(i trên 6 tháng, tr2 xu4t hi5n ph7n x8 9:nh h;<ng t<i cái m<i. 

Chính vì vDy, 9F chGi trong các giá, góc chGi cJn 9;Kc giáo viên luân 

chuyMn th;Nng xuyên. Không nên 9;a t4t c7 9F chGi m<i ra cùng mRt 

thNi 9iMm. Giáo viên bày 9F chGi trên giá, tV và cho tr2 chGi mRt sX 9F 

chGi nh4t 9:nh. Khi tr2 chGi 9;Kc mRt thNi gian thì c4t 9i và gi<i thi5u 

mRt sX 9F chGi m<i. Khi tr2 chGi 9F chGi m<i 9;Kc mRt thNi gian thì giáo 

viên có thM mang nhYng 9F chGi 9ã c4t 9i 9;a ra cho tr2 chGi thì tr2 v[n 

h$ng thú vì ngh] 9ó là 9F chGi m<i. 

—  Càng có nhi^u lo8i 9F chGi càng tXt. Các lo8i 9F chGi nên khác nhau v  ̂

ch4t li5u, hình dáng, kích th;<c.   

—  Trong giai 9o8n tb 3 — 12 tháng tu(i, tr2 th;Nng chGi các 9F chGi gJn mRt 

kiMu nh; sau: cJm lên tay, xem xét, vba xem vba chuy^n tb tay này sang 

tay khác, mút, v[y, dùng 9F chGi gõ vào nhYng vDt xung quanh hokc vào 

9F chGi khác. Chính vì vDy, 9F chGi dành cho tr2 nên làm blng ch4t li5u 

cao su, nhma d2o hokc blng nhma c$ng. 

*  T#o môi tr*+ng giáo d0c âm nh#c:  

—  Trong suXt nnm 9Ju tiên cVa tr2 ph7i thmc hi5n tXt ho8t 9Rng giáo doc 

âm nh8c, ngh]a là t8o môi tr;Nng giáo doc âm nh8c cho l$a tu(i tb 3 — 12 

tháng tu(i. pây là 9kc 9iMm 9kc tr;ng cho môi tr;Nng giáo doc l$a tu(i 

này nhlm moc 9ích cVng cX k] nnng biqt nhìn theo 9F chGi phát ra tiqng, 

tìm nguFn âm. 

—  Tr2 th;Nng hát nhYng âm 9i5u cVa mình hokc hát theo ng;Ni l<n, hokc 

yêu cJu ng;Ni l<n hát 9M mình vDn 9Rng. 

* D#y tr7 cách c8m l:y ;< ch=i và sA d0ng ;< ch=i: 

—  Vi5c trang trí trong môi tr;Nng giáo doc dành cho l$a tu(i này không 

thmc sm là trtng tâm vì tr2 còn quá nhv. Trtng tâm cVa vi5c xây dmng môi 

tr;Nng giáo doc dành cho l$a tu(i này chính là d8y tr2 cách cJm l4y 9F 

chGi và sw dong 9F chGi 9M thành ph;Gng ti5n d8y cho tr2 nhYng thao tác 

cJm 9F vDt. 

Ví do: Sau khi nn, tr2 9ã chGi 9F chGi treo khá lâu và ít cw 9Rng thì giáo 

viên cho tr2 cJm 9F chGi y nhi^u v: trí khác nhau (bên s;Nn, trên 9Ju, 

tr;<c ngmc,…). Nqu tr2 ho8t 9Rng nhi^u thì tiqn hành các ho8t 9Rng 

nhlm ph$c t8p hóa ph7n x8 cVa th: giác và thính giác, phát triMn lNi nói 

bi bô cVa tr2. Chú ý d8y tr2 biqt cJm 9F chGi do ng;Ni l<n 9;a mRt cách 

chV 9Rng ch$ không nên nhét 9F chGi vào tay tr2. 
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—  Nhóm tr( t) 3 — 12 tháng nên có 23 ch4i 26 tr( th7c hi8n thao tác “m<” 

và “2óng” v@t nào 2ó. Ví dE: 2óng và m< nGp hIp sKa, hIp gM có nGp 26 

2óng m<. 

—  MIt 2i6m 2Oc bi8t cQn lSu ý khi xây d7ng môi trS[ng giáo dEc cho tr( 

t) 3 — 12 tháng tu\i là cQn chú ý t^i 2Oc 2i6m cá tính và m_c 2I phát 

tri6n th7c c`a mMi tr(. Giáo viên có th6 sb dEng bcng theo dõi bS^c 

phát tri6n c`a tr( trong nhóm 26 t) 2ó 2Sa ra kf hogch hogt 2Ing trong 

môi trS[ng giáo dEc 2ó. Kf hogch ghi rõ nhKng trò ch4i nào cQn th7c 

hi8n v^i tr( nào. 

—  Trong giS[ng cki, trên sàn phci bày các th_ 23 ch4i khác nhau hlp v^i 

l_a tu\i và m_c 2I phát tri6n c`a tr(.  

—  Tgo bQu không khí yên tmnh trong nhóm. Tifng 3n làm tr( m8t mni và cho 

trong ccnh yên lOng, bình tmnh tr( m^i nghe thqy tifng ngS[i l^n, nghe 

2Slc girng nói c`a chính mình và c`a tr( khác. BQu không khí yên tmnh 

ttt cho trgng thái bình tmnh c`a tr(. 

—  Tr( trong 2I tu\i này thS[ng ch4i trong giS[ng cki. Num ch4i < trong 

cki, tr( xem xét các 23 ch4i, ch4i v^i các tr( khác num bên cgnh. L[i nói 

và s7 chxm sóc c`a giáo viên v^i mIt tr( khác làm các tr( chú ý. MMi 

giS[ng  (cki) không 2Slc quá 7 — 8 tr(/mIt l_a tu\i. 

*  Xây d&ng môi tr./ng chú ý 45n 46c 4i7m và m:c 4; phát tri7n c>a tr@ qua 

tCng tháng tuDi.  

S7 phát tri6n c`a tr( t) 3 — 12 tháng tu\i có s7 khác bi8t rõ nét. MMi mIt 

tháng tu\i tr( 2ã có nhKng thay 2\i v� tâm sinh lí. Chính vì v@y 26 tr( 

phát tri6n ttt, toàn di8n thì vi8c xây d7ng môi trS[ng ckng cQn có nhKng 

thay 2\i 26 phù hlp v^i s7 phát tri6n c`a tr(. 

—  �ti v^i tr( 4 — 5 tháng: 

+  Nên treo nhi�u 23 ch4i có hình dáng, màu sGc khác nhau lên giá treo 2Ot 

gQn giS[ng num hay cki nhum giúp phát tri6n ccm xúc c`a tr(. �I cao 

treo 23 ch4i thay 2\i theo tu\i và khc nxng c`a tr(.  

+  �3 ch4i 26 xem phci treo cao, không dS^i 50cm so v^i ng7c c`a tr(. CQn 

chú ý treo 23 ch4i cho 2úng. Tr( num trong giS[ng ch4i luôn di 2Ing, 

thay 2\i v� trí nên 23 ch4i treo bên rìa c`a cki làm tr( khó xem. �6 tr( d� 

nhìn thqy, cQn treo các 23 ch4i l^n, màu sGc khác nhau nhS con v�t màu 

xanh, con v�t màu vàng, chùm xúc xGc màu 2n, nhKng quc bóng tròn… 

Thonh thocng nên lGc nh� 23 ch4i 26 tifng va chgm và chuy6n 2Ing c`a 

chúng làm tr( chú ý.  
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+  Khi t&i th'i kì thích ho-t ./ng, tr4 b6t .7u gi9 th:ng tay s' và t@p b6t .B 

ch9i, c7n treo .B ch9i thDp h9n .E khi v&i tay tr4 có thE ch-m t&i và lDy 

.IJc .B ch9i. NMu .B ch9i này không làm tr4 chú ý nQa thì nên .St tr4 

nTm dI&i .B ch9i khác hoSc treo .B ch9i m&i. 

+  Tính chDt cXa .B ch9i lúc này cYng thay .Zi, làm thM nào .E tr4 d[ lDy, d[ 

n6m nhI các xúc x6c có d-ng vòng tròn kèm theo qu` c7u, chuai bóng 

tròn, chùm chuông có nhicu màu s6c… 

+  Khi tr4 .ã c7m và giQ .IJc .B ch9i nên cho tr4 c7m. NMu tr4 nTm sDp, .B 

ch9i .St sao cho tr4 có thE lDy .IJc. fE thgc hihn .IJc vihc .ó, ngoài si 

.B ch9i treo ra, trên giI'ng cYi nên có các lo-i xúc x6c khác nhau bTng 

nhicu lo-i chDt lihu, .Sc biht là chDt lihu cao su, chDt d4o, 2 — 3 .B ch9i 

màu s6c sSc sm .E tr4 c7m.  

+  Không c7n .St và treo .Bng th'i nhicu .B ch9i.  

+  Nên bi trí nhicu .B ch9i n các vo trí khác nhau .E kích thích tr4 di chuyEn. 

—  Tr4 7 — 8 tháng tuZi: 

+  Nên cho tr4 ch9i trên giI'ng cYi. Khi tr4 b6t .7u biMt di chuyEn (lty sDp 

và lty ngua trn l-i) thì trong giI'ng cYi không nên .St quá 6 — 7 tr4. Vì si 

tr4 quá .ông sy c`n trn nhau khi su dzng .B ch9i, di chuyEn vI&ng nhau, 

nhicu khi giQa các tr4 n`y sinh mii quan hh không tit.  

+  Nên bu/c xúc x6c hay .B ch9i bTng chDt d4o màu s6c tI9i sáng  

vào thành giI'ng cYi .E kích thích tr4 .{ng lên, von vào thành giI'ng, .i 

quanh thành giI'ng cYi. 

+  Khi th{c, nhQng tr4 .ã biMt bò khá hoSc tg .{ng lên .IJc thì chuyEn 

xuing sàn nhà (nMu không có trn ng-i gì vc mSt s{c kh|e). 

+  Khi xây dgng môi trI'ng cho tr4 t~ 7 — 8 tháng tuZi, nên t-o môi trI'ng 

.E tr4 di chuyEn nhicu và hI&ng dtn tr4 theo nhicu cách, su dzng k� 

n�ng bò và h�c thêm nhicu bihn pháp khác: leo lên giI'ng hoSc lên bzc 

ga, trèo xuing; chui vào hòm và chui ra; trèo qua cây ga, hoSc lên sI'n 

dic… T~ tháng th{ 9 trn .i tr4 c7n có nhicu công cz .E phát triEn ./ng 

tác di chuyEn và giáo viên c7n giúp .m tr4 su dzng công cz m/t cách 

.úng .6n. 

—  Tr4 t~ 9 — 10 tháng tuZi trn lên: 

+  Tr4 thI'ng .IJc ch9i: bóng (khii c7u) .E l�n, c7m các v@t khác nhau .E 

nhSt ra và .St vào, vòng .eo tay, các lo-i chút chít bTng cao su…  
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+  Tr$ trên 9 tháng ,ã ph/i thêm h2p g3 có n6p ,7 ,óng m8; các c:c c; 

,<nh có nhi=u vòng ,7 tháo l6p; kh;i g3 hình h2p lEn ,7 tr$ s6p xHp; các 

,I chJi theo chL ,=, búp bê; ôtô; chó, mèo cùng nhSng ,I chJi khác ,7 

tr$ có th7 thTc hiUn nhSng ,2ng tác vVa h:c ,XYc.  

+  [7 phát tri7n kh/ n\ng giao tiHp, tr$ ph/i ,XYc chJi nhSng ,I chJi có 

cùng tên g:i song hình th]c khác nhau nhX: con chó làm b`ng chat liUu 

cao su và con chó làm b`ng v/i hay búp bê to, búp bê nhc... 

+  Sàn nhà ph/i ,XYc ng\n riêng m2t khu vTc, có ,L diUn tích ,7 tr$ có th7 

di chuy7n tT do. Bên ngoài nên ,ht ciu trXYt, xe tjp ,i, thú nhún,… cùng 

các dlng cl khác nh`m giúp tr$ phát tri7n nhSng ,2ng tác phong phú. 

+  [7 giúp tr$ homt ,2ng ,2c ljp, ph/i ch:n nhSng ,I chJi mà tr$ chn cin 

làm m2t s; ,2ng tác ,Jn gi/n. NHu không tr$ sp ghm ,I chJi, hohc ném ,i. 

Ví dl: Tr$ chXa tT xHp nhSng kh;i g3 nhc thành hình h2p, hình tháp nHu 

không có sT hXEng dsn cLa ngXti lEn. 

+  [7 phát tri7n giai ,omn chuun b< nói, không nhSng cho tr$ chJi nhSng 

,I chJi có chL ,= mà còn bày 8 nhi=u ch3 trong phòng (trên giá, trên tL) 

hay treo m2t, hai tranh vp nhSng con vjt trong nhà, vp ,I vjt… mà tr$ ,ã 

làm quen dXEi dmng ,I chJi. Tmi ch3 tr$ chJi cyng nhX trong phòng, 

không nên có quá nhi=u ,I chJi (trên giá). 

+  [I chJi trong cyi cyng nhX 8 ngoài ph/i ,XYc ,ht 8 nhi=u ch3 khác 

nhau: ,ht trên bàn, trên tL, giá ,I chJi, trên ciu trXYt, trên sàn, lúc ,ó tr$ 

sp không c/n tr8 lsn nhau mà di chuy7n tT do ,7 chJi ,I chJi này, ,I 

chJi kia. 

+  Ngoài ra, ,7 m8 r2ng phmm vi làm quen vEi thH giEi xung quanh, nên  

,7 tr$ nhìn qua cza s{ rIi g:i tên ngXti, con vjt…; cho tr$ sang chJi 

phòng khác. 

*  Xây d&ng m*t s- góc ch1i: 

—  Góc phát tri7n th< giác và thính giác: Cho tr$ xem ,I chJi có kích thXEc, 

hình dáng, màu s6c khác nhau rIi làm cho tr$ biHt theo dõi, nói vEi tr$ 

b`ng nhi=u ngS ,iUu khác nhau, cho tr$ thay nhSng ,I chJi phát ra âm 

thanh rIi làm cho tr$ biHt nghe. 

—  Góc phát tri7n nhSng ,2ng tác chuun b< bò: Tr$ tóm ,I chJi 8 trên cao, 

bò trên sàn ,i ,Hn vmch chuun... Cin dành phòng r2ng cho tr$ và nhSng 

,I chJi ,�p các lomi vì trong l]a tu{i này, tr$ cin ,XYc chú ý phát tri7n 

các cz ,2ng, tV các ,2ng tác chuun b< bò ,Hn các ,2ng tác chuun b< ,i, 
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t!p $%ng, t!p $i. Chúng m/ r1ng rõ r3t kh5 n6ng $7nh h89ng c;a tr= 

trong không gian xung quanh, nâng cao tính tích cEc c;a tr=. Bò là hình 

th%c di chuyMn $1c l!p $Nu tiên c;a tr= trong l%a tuPi này (6 — 7 tháng 

tuPi). Khi biYt bò, tr= di chuyMn nhiZu và ch\i $] ch\i nhiZu. Tr= bò t9i và 

nh_t $] v!t nào tr= thích, bò $uPi theo v!t nYu v!t l6n $i xa, men t9i gNn 

cha có thM xem ho_c nghe rõ h\n. 

—  Góc “c8ei” cho tr= xem chú hZ biMu dign xiYc có tiYng nhhc, xem con l!t 

$!t cùng nhjng $] ch\i có tiYng kêu khác $M dhy tr= c8ei và gây biMu 

hi3n vui mkng khác. 

—  Góc búp bê: Nên chunn b7 các con búp bê có chot li3u, hình dáng khác 

nhau trong nhóm. Khi tr= tk 10 — 12 tháng tuPi $M tr= xem và ch\i các con 

búp bê nh8ng khác nhau vZ hình dáng, kích th89c, màu stc, chot li3u 

(búp bê cao su, nhEa mZm, l9n, bé...). Gvi tr= mang các lohi $] ch\i khác 

nhau (trong tNm nhìn c;a tr=). 

—  Góc v!n $1ng:  

+  Cho tr= ch\i các trò ch\i m/, $óng nhjng v!t khác nhau, tháo và ltp 

vòng vào trx tháp, xYp các khyi ga lên nhau, gài nom vào $Y... 

+  Hoht $1ng trò ch\i c;a tr= tr/ nên ph%c thp h\n nhiZu khi tr= gNn m1t 

tuPi. Nhjng $] ch\i phù h{p và $8{c sE h89ng d|n c;a giáo viên thì mvi 

$1ng tác c;a tr= v9i $] v!t càng ngày càng $8{c thuNn thxc h\n. 

Ví dx: Bóng và khyi cNu tròn $8{c tr= l6n; nhjng $] v!t nh� ltp vào $] 

v!t l9n và g� ra; tháo g� các vòng ga ra kh�i trx tháp và lhi gài vào $ó; m/  

và l]ng búp bê ga vào nhau (b1 búp bê ga dân gian Nga); $!y xoong, n]i; 

xYp các viên ghch lên nhau; th5 nhjng qu5 cNu ga vào la ném; gài nom 

vào $Y… 

+  �Yn cuyi n6m, kh/i $Nu c;a trò ch\i “cho tr= 6n”, cuyn tã và ru búp bê 

ng; $ã xuot hi3n. Vì v!y, giáo viên có thM chunn b7 $] dùng, $] ch\i trong 

góc ch\i này, $_c bi3t là / nhóm tr= l9n (tk 9 — 12 tháng tuPi). 

*  Vai trò c(a ng+,i l.n — giáo viên: 

Vai trò c;a ng8ei l9n nói chung và c;a giáo viên nói riêng trong h89ng 

d|n, dhy da, ch6m sóc tr= tk 3 — 12 tháng tuPi $óng vai trò ch; $ho. 

Chính vì v!y giáo viên cNn làm tyt nhjng nhi3m vx sau $ây:  
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—  Giáo viên d*y tr. g0i tên các 23 v4t, con v4t, công vi7c mà cô th;c hi7n 

c<ng nh= nh>ng gì làm tr. chú ý. 

—  Giáo viên phEi giúp tr. có quan h7 tJt vKi nhau, tL chMc nh>ng trò chOi 

gây nhiQu cEm xúc. CTn d*y tr. biVt chOi vKi nh>ng tr. khác.  

VKi nh>ng tr. vYng mZt lâu hoZc mKi tKi tr=[ng, giáo viên nên cho tr. 

chOi trên gi=[ng c<i m\t th[i gian hoZc chOi ] nh>ng nOi không có tr. 

khác nh= cTu tr=^t, trong gi=[ng c<i khác… 

—  Kích thích tr. biVt dùng mYt 2c tìm v4t khi 2=^c hdi, vì v4y 23 chOi cTn 

2c ] m\t ve trí nhft 2enh. 

—  ChOi trò chOi “ú òa”, “bYt tay” 2c d*y tr. biVt 2=a tay theo ng=[i lKn, vjy 

tay chào “t*m bi7t”, “nkm xuJng”, “ng3i xuJng”… 

—  Lúc 2ón tr., lúc 2ánh thMc tr. d4y, 2Zt tr. ngm, thay quTn áo, rna ráy… 

c<ng nh= vào bft cM th[i 2icm nào khác, giáo viên nói chuy7n vKi tr. 

bkng nh>ng câu 2On giEn, dùng gi0ng 2i7u nhfn m*nh nh>ng ch> có 

nghoa, nhYc 2i nhYc l*i chúng, ngYt quãng câu 2c tr. có thc th;c hi7n 

2iQu vqa nói. NVu tr. ch=a hicu thì  “g^i ý” cho tr. bkng 2\ng tác. R3i sau 

2ó giáo viên mKi làm nh>ng 2iQu tr. ch=a hicu. 

Ví du: Khi 2Zt tr. ngm, giáo viên nói: “Bây gi[ bé sy làm gì?”, “{i ngm nh|, 

à Oi à..Oi”. Tr. sy nhYc l*i theo cô “à..Oi”. 

—  L[i nói cma giáo viên luôn mju m;c cE vQ ph=Ong di7n sn dung gi0ng 

2i7u ljn mMc 2\ to, nhd, phát âm. L[i nói c<ng nh= cách c= xn vKi tr. 

nhd phEi deu dàng, có tình cEm và có khE n~ng truyQn cEm, giàu ng> 

2i7u và phong phú 2c giúp tr. phát tricn ng> 2i7u trong l[i nói. 

—  Giáo viên cTn nói chuy7n vKi tr. m\t cách nh� nhàng, tình cEm, tL chMc 

cho tr. chOi, theo dõi sao 2c tr. luôn ho*t 2\ng khi thMc; khi cTn thiVt 

phEi thay 2Li 23 chOi, 2Li thV nkm cma tr. 2c tr. không be mdi. 

—  Khi tr. còn ch=a nYm 2=^c cách sn dung 23 v4t, giáo viên t*o 2iQu ki7n 

cho tr. t; t4p luy7n nhiQu lTn vKi 23 chOi 2c tr. có thc nYm 2=^c m\t 

2\ng tác cO bEn bYt ngu3n tq nh>ng 23 chOi 2ó. 

Ví du: BiVt xúc xYc kêu khi be lYc, bóng tròn l~n 2=^c… NVu tr. không 

2=^c giáo viên d*y thì không thc biVt l3ng bánh xe vào truc, không biVt 

lYp búp bê… 
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—  "i$u quan tr+ng là không ch3 45a cho tr7 nh8ng 49 ch:i khác nhau 

nh<m gi8 45>c tính ho@t 4Ang cBa tr7, mà khi tr7 thDc tr7 cEn 45>c 

th5Fng xuyên nói chuyKn vMi ng5Fi lMn. Giáo viên nên nói chuyKn riêng 

vMi tPng tr7 mAt, 4Qn bên tr7, d@y cho tr7 biQt cách ch:i trò ch:i. 

Khi tV chDc cho tr7 ch:i, giáo viên trình bày các cách ch:i khác nhau, l5u 

ý sao cho trò ch:i cBa tr7 xen k[ nh8ng 4Ang tác khác nhau. M]i khi có 

d^p trao 4Vi vMi tr7 thì giáo viên ph`i làm cho tr7 vui 4a phát trian lFi nói 

cBa tr7. 

Ví dc: g+i tên tr7, hei vft này hogc vft khác h 4âu (khi tr7 4ã biQt vft 4ó), 

hogc yêu cEu tr7 thmc hiKn mAt 4Ang tác nào 4ó tr7 4ã biQt làm; chú ý tMi 

lFi cBa tr7, 4áp l@i lFi g+i cBa tr7 và làm cho tr7 bpt ch5Mc. 

ĐÁNH GIÁ NỘI DUNG 3:  

1.  B@n hãy quan sát s: 49 lMp cBa tr7 3 — 12 tháng tuVi có diKn tích 30m

2

 vMi 

v^ trí các góc ho@t 4Ang 45>c bv trí nh5 sau: 

                                                  Cxa ra vào 

Góc phát trian th^ giác                                         Góc c5Fi 

 

 

 

 

Góc vfn 4Ang (bò)                                              Góc búp bê 

 

 

  

 

Góc phát trian các 4Ang tác bò                  Góc phát trian thính giác 
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2.  B$n hãy cho ý ki.n nh/n xét s4 56 trên b:ng cách 5=c các thông tin và 

5ánh dBu x vào cDt tE4ng Fng. 

S! 

TT 

N%i dung +,ng ý Không 1,ng ý 

1 SIp x.p vK trí các góc hNp lí.   

2 PQm bQo 5S khoQng trTng cho trU v/n 5Dng.   

3 PWt tên góc 54n giQn và dX nhY.   

4 Có ranh giYi gi]a các góc.   

5 ST góc phù hNp vYi di`n tích phòng lYp.   

3.  B$n hãy quan sát và nh/n xét vc góc ho$t 5Dng cSa trU trong lYp b$n 

b:ng cách 5ánh dBu x vào ô phù hNp theo bQng sau: 

S! 

TT 

N%i dung +,ng ý Không 1,ng ý 

1 
Tên g=i cSa các góc phù hNp vYi chS 5igm,  

dX higu. 

  

2 Các 56 dùng, 56 ch4i phong phú.   

3 
ChBt li`u các 56 v/t trong các góc giúp  trU dX 

nh/n thFc 5úng vc th. giYi thjc v/t. 

  

4 Các góc 5ENc trEng bày phù hNp vYi tkm nhìn.   

5 Có quá nhicu thF trong mDt góc.   

4.  B$n hãy thi.t k. các góc trong lYp b$n và trao 5mi vYi các 56ng nghi`p. 
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Nội dung 4:  

XÂY DỰNG MÔI TRƯỜNG GIÁO DỤC DÀNH CHO TRẺ TỪ  

13 – 24 THÁNG TUỔI  

Hoạt động  

D!a vào kinh nghi,m c/a b1n thân mình, b6n hãy vi9t ra nh;ng suy ngh> 

c/a mình ?@ tr1 lBi mCt cách ngEn gFn các câu hGi sau: 

1.  B6n hãy ghi ra nh;ng ?Lc ?i@m phát tri@n tâm, sinh lí cO b1n c/a trP lQa 

tuRi 13 — 24 tháng. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  Môi trYBng giáo d[c dành cho trP t\ 13 — 24 tháng tuRi có khác môi 

trYBng giáo d[c nhóm tuRi 3 — 12 tháng không? Khác ` ?i@m nào?  
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3.  Nêu nhi)m v, c.a giáo viên trong vi)c s6 d,ng môi tr9:ng giáo d,c 

nh;m phát tri=n tr> 13 — 24 tháng CDt hi)u quF.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sau Có, bDn tham khFo nhLng thông tin phFn hMi c.a chúng tôi và bP 

sung thêm vào vQ hRc c.a mình nTu bDn thUy cWn thiTt. BDn hãy ghi lDi 

nhLng câu h\i cWn trao CPi v]i CMng nghi)p, ban giám hi)u và tác giF. 
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THÔNG TIN PHẢN HỒI 

1. Đặc điểm tâm sinh lí của trẻ từ 13 – 24 tháng tuổi 

N!m th& hai c*a cu,c -.i có ý ngh3a l5n lao -ôi v5i tr: nh;. Chính ? l&a 

tu@i này, m,t bE5c phát triHn trí tuI -EJc hình thành — -ó là bE5c phát 

triHn tiMng nói, hình thành hI thNng tín hiIu th& hai cùng các ch&c n!ng 

cP bQn c*a nó: Khái quát, trUu tEJng hóa. N!m th& hai c*a cu,c -.i là 

giai -oVn phát triHn mVnh c*a cQm xúc, nhYn th&c. Z[c biIt -ây là giai 

-oVn nhVy cQm -H phát triHn ngôn ng]. Tr: tU 13 — 24 tháng tu@i giàu 

cQm xúc, hoVt -,ng có phQn xV -cnh hE5ng -Ni v5i môi trE.ng xung 

quanh. Tuy nhiên, tr: ceng chEa @n -cnh trong lNi cE xf c*a mình nên 

cgn -EJc ngE.i l5n luôn ggn gei, dcu dàng. 

Sj phát triHn c*a tr: tU 13 — 24 tháng tu@i phk thu,c rlt nhimu vào m&c 

-, phát triHn c*a tr: giai -oVn trE5c, vào m&c -, -EJc giáo dkc và kMt 

quQ giáo dkc -Vt -EJc ? cuNi n!m -ó (khi tr: 1 tu@i). Nh]ng -iHm ch* 

yMu trong sj phát triHn c*a tr: ? cuNi n!m -gu có Qnh hE?ng l5n t5i toàn 

b, sj phát triHn c*a tr: ? n!m th& hai là: 

—  Tr: -i -EJc thrng ngE.i, tay -EJc tj do, không phQi vcn, có nhimu -imu 

kiIn -H tiMp xúc v5i thM gi5i xung quanh, nh. -ó nhYn th&c c*a tr: -EJc 

t!ng lên, khQ n!ng -cnh hE5ng trong không gian -EJc m? r,ng. 

—  Trên cP s? khQ n!ng bst chE5c -EJc phát triHn, ? tr: bst -gu xult hiIn 

nh]ng hành -,ng có suy ngh3 và vNn tU tích cjc -gu tiên. 

—  Bst -gu xult hiIn nh]ng hình th&c khái quát -Pn sP -gu tiên trong viIc 

hiHu l.i nói c*a tr:. 

 —  KhQ n!ng phân biIt các vYt xung quanh, biMt xem xét, biMt nghe l.i, làm 

cP s? cho sj phát triHn cQm xúc sau này c*a tr:. 

—  T5i cuNi n!m -gu -ã có nh]ng cQm xúc khác nhau (vui mUng, giYn d], 

ghen tc…) -EJc phQn ánh tiMp trong quá trình hình thành tính tình  

c*a tr:. 

y n!m th& hai, các ch&c n!ng c*a hI thNng thgn kinh ? tr: -EJc hoàn 

chznh thêm. Sj khác biIt l5n vm phEPng diIn này trong gi5i hVn khQ n!ng 

làm viIc c*a hI thgn kinh ? tr: nfa n!m -gu và nfa n!m sau là cP s? -H 

ta có thH phân chia -, tu@i tU 12 — 18 tháng và tU 18 — 24 tháng tu@i. 

—  VYn -,ng thô: Zi -EJc m,t mình lúc 15 tháng; biMt chVy lúc 18 tháng, vcn 

-i lên cgu thang. BE5c xuNng cgu thang có vcn tay lúc 21 tháng; qu� gNi 
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m!t mình; có th* kéo m!t v/t 01ng sau, 0i 08ng m!t mình nh9ng th9:ng 

xuyên b? té.  

—  V/n 0!ng tinh tC: ThF m!t v/t nhG nhàng và chính xác; BiCt thF kGo vào 

trong m!t chiCc bình cM hGp; BiCt cOm thìa. BiCt giP sách; vQ nhRng 

09:ng nguSch ngoTc trên giUy; Xây nhà b1ng 3 khYi.  

—  Ngôn ngR: B\t 0Ou biCt l\c 0Ou ph^ 0?nh; th_c hiSn 09`c m!t vài mSnh 

lSnh 0an giFn.  

—  KhF ncng giao tiCp vdi xã h!i: Thích, 0am mê m!t 0f chai; thích sP hRu 

m!t mình nhRng 0f chai chung. 

Sau 1,5 tuMi, có s_ biCn 0Mi mTnh vj ngôn ngR, trk tích c_c han trong viSc 

llnh h!i ngôn ngR. Trk luôn hmi 0* 09`c gni tên các 0f v/t, 0f chai vdi 

câu hmi: Cái gì 0ây? Con gì kia?… và cY g\ng phát âm tên gni 0ó. Nh?p 0! 

phát tri*n ngôn ngR tích c_c tcng lên rõ rSt. 

Trk d9di 18 tháng có th* th8c liên tuc 3 tiCng r9vi 0Cn 4 tiCng. Nghla là 

không có s_ thay 0Mi ldn vj khF ncng trong hoTt 0!ng c^a hS thOn kinh 

so vdi trk lên m!t. Nh9ng sau 18 tháng trk có th* th8c lâu han nhiju (tdi 

5 tiCng 0Cn 5 tiCng r9vi). KhF ncng ch?u 0_ng c^a hS thOn kinh czng dOn 

dOn thay 0Mi: Trk có th* làm m!t viSc gì 0ó lâu han. Tuy nhiên, t{ 13 — 18 

tháng tuMi trk có s8c ch?u 0_ng ít han, chúng chóng b? phân tán t9 t9Png. 

Ví du: Trk 1 tuMi có th* xem b8c tranh không quá 1 — 2 phút, trk 1 tuMi 

r9vi 0ã có th* xem tranh 5 — 6 phút, còn trk 2 tuMi lên tdi 7 — 8 phút. 

Khi thUy các v/t th* muôn hình, muôn dTng quanh mình, trong thiên 

nhiên, trong 0:i sYng hàng ngày, trk t{ 13 — 24 tháng tuMi b\t 0Ou nh/n 

th8c 09`c 0�c tính c^a chúng b1ng th_c tC: Trk làm quen vdi cát; trông 

thUy nhRng màu s\c s�c sv; cFm nh/n mùi h9ang c^a xà phòng; chuy*n 

0!ng c^a gió; trk nghe thUy tiCng xào xTc d9di chân; cFm thUy lá thông 

nhnn 0âm vào tay; thUy ldp lông mjm mTi c^a chú mèo.  

Khi chai vdi các 0f chai có tính giáo duc cao, trk hnc cách so sánh, phân 

biSt chUt l9`ng c^a v/t: kích th9dc, hình dáng, màu s\c. �iju này có ý 

nghla ldn trong s_ nh/n th8c c^a trk. 

Trong giai 0oTn 17 — 18 tháng tuMi trk hnc cách phân biSt kích th9dc 0f 

v/t theo h9dng d�n c^a ng9:i ldn. ThoTt 0Ou trk phân biSt kích th9dc 

khác nhau, to — nhm rfi sau 0ó 0Cn khoFng 2 tuMi 0ã có th* th_c hiSn 

09`c nhRng nhiSm vu ph8c tTp han là phân biSt 0! to — nhm không 0áng 

k* c^a các vòng trong trò chai xâu vòng quanh hình tháp. 
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T! 18 — 24 tháng là th/i kì phát tri5n nhanh nh7t c9a não b= v? kh@i 

lABng lCn ch7t lABng, EFc biGt là viGc hình thành các chHc nIng quan 

trLng c9a não b=. 

NABc ngA/i lOn giúp EQ, trR bSt ETu phân biGt màu sSc c9a EX vYt và tOi 

cu@i 2 tuZi Eã bi[t chLn các vYt cùng màu sSc theo mCu, phân biGt chúng 

vOi nh^ng vYt tA_ng t` có màu sSc khác hbn. 

Ví df: ChLn qui cTu Ej Ei vOi qui Ej, khác vOi qui màu xanh. 

NFc biGt, l/i nói Eã làm thay EZi tYn g@c khi nIng ti[p thu c9a trR. L/i nói 

Eã bi[n EZi s` phân loni E_n s_ thành quá trình so sánh. 

NhA chúng ta Eã bi[t, trR t! 13 — 24 tháng tuZi EFc biGt nhny cim khi ti[p 

thu bqng thr giác, mang EFc Ei5m có phin xn Ernh hAOng rõ rGt E@i vOi 

mLi s` vYt xung quanh. S` chú ý c9a trR t! 13 — 24 tháng tuZi có tính ch7t 

t` do. Không th5 bSt trR x lHa tuZi này tYp trung chú ý, song cTn làm cho 

trR chú ý E[n nhi?u cái. B7t kì m=t s  ̀ thay EZi nào x xung quanh czng 

làm trR chú ý: EX ch_i mOi, áo quTn mOi c9a giáo viên, ti[ng chuông gLi 

c|a… t7t ci E?u làm trR E5 ý ngay. 

Tuy nhiên, s` chú ý c9a trR lni thA/ng hay EHt quãng. TrR thA/ng chú ý 

E[n nh^ng vYt di E=ng: súc vYt, chim muông, xe c=,... Trò ch_i c9a trR 

khác czng làm trR chú ý. 

DTn dTn thói quen xem xét mLi vYt xung quanh chuy5n thành tính quan 

sát: Sau vài lTn th7y giáo viên cho cá In, trR Eã t` bi[t Ei E[n bên b5 cá E5 

xem cá b_i và mu@n cùng EABc cho cá In. N|a nIm sau c9a hai tuZi trR 

Eã hay leo lên cTu trABt bên cnnh c|a sZ E5 xem xe c= Ei trên EA/ng. TrR 

có th5 quan sát vOi vR hHng thú EFc biGt các con vYt. 

V? phát tri5n nhYn thHc, trR hLc r7t nhanh và khám phá r7t nhi?u. TrR có 

th5 nhìn theo ci nh^ng vYt Eang di chuy5n, có trí nhO và khi nIng tYp 

trung cao. Óc sáng tno và trí tAxng tABng czng bSt ETu phát tri5n: TrR 

bi[t Eóng gii vai, ném bóng và chXng các kh@i gnch lên nhau. 

Chính trong lHa tuZi t! 13 — 24 tháng tuZi, ti[ng nói và hG th@ng tín hiGu 

thH hai EABc hình thành, các chHc nIng khái quát và tr!u tABng c9a nó 

phát tri5n. Trong giai Eonn này khi nIng th`c hiGn, bSt chAOc, hình 

thành t!, bi[t s| dfng l/i nói, c7u trúc vIn phnm x trR bSt ETu hình 

thành, trR bSt ETu nSm EABc cách phát âm Eúng h_n. 

� trR ti[ng nói phát tri5n mnnh t! 18 tháng tuZi. Bxi vYy s` phát tri5n 

ti[ng nói dA/ng nhA br chia ra thành hai giai Eonn: trAOc và sau 18 tháng. 
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 ây c%ng là m+t trong nh0ng c1n c2 34 phân chia nhóm tr9 thành hai 3+ 

tu;i nh<:  3 — 18 tháng tu;i và 19 — 36 tháng tu;i. 

ThHi kì này n+i dung chLi cMa tr9 3ã phong phú hLn bQi tr9 3ã hi4u 

nh0ng tR liên quan 3Un trò chLi và thWc hiXn 3<Yc nh0ng yêu cZu cMa 

giáo viên: cho g[u 3i ngM, l]p vòng trên tháp, nhìn tranh, mang dép cho 

búp bê… 

Tr9 3ã b]t 3Zu n]m 3<Yc nh0ng 3+ng tác ph2c t`p, biUt xUp nh0ng viên 

g`ch nbm nghiêng, biUt làm mái che. Sau 3ó tr9 tái t`o l`i nh0ng công 

trình quen thu+c nh< xUp tàu hfa, ghU, nhà 34 ô tô… 

Vào nha n1m cuii th2 hai, tr9 có th4 xUp t[t cj vòng gk vào trlc, xUp t[t 

cj các khii vào hòm homc các lo`i 3n chLi g[p xUp khác nhau. 

Tr9 ngày càng top 3<Yc cách sh dlng các 3n vot, 3n chLi có chM 3q 

phong phú hLn: chLi búp bê, g[u, thf… Lúc 3Zu n+i dung chLi chs là 

nh0ng 3+ng tác 3Ln gijn, 3<Yc lmp 3i lmp l`i nhiqu lZn nh< cho búp bê 

1n, cho búp bê  3i chLi, cho búp bê  3i ngM, nh<ng 3Un 18 tháng tu;i trQ 

3i tr9 có th4 mQ r+ng 3ii t<Yng vti các thao tác 3ó vti g[u, chó, thf… 

Nh0ng tình tiUt cMa trò chLi phjn ánh sinh ho`t 3ã b]t 3Zu xu[t hiXn.  

Ví dl: Tr9 3mt búp bê ngM và 3]p ch1n cho búp bê m[y lZn kw càng và ru 

ngM “à Li”, rni sau 3ó nhz nhàng 3i ra, 32ng 3Yi nh< có v9 nghe ngóng, 

rni trQ l`i vti búp bê 34 ru “à Li” nh< lZn tr<tc homc tr9 3+i m% cMa mz 

lên 3Zu, cZm túi rni v{y chào “t̀ m biXt”. 

—  | tr9 tR 13 — 24 tháng tu;i 3ã b]t 3Zu hình thành mii quan hX gi0a các 

tr9. Mii quan hX này chiUm m+t v� trí ltn trong toàn b+ cách c< xh cMa 

chúng: c<Hi vti nhau, cùng ch`y, cùng 3u;i nhau và nhìn vào m]t nhau. 

Vào 3Zu 3+ tu;i này, tr9 không phji lúc nào c%ng hi4u tâm tr`ng tr9 

khác. Nhiqu khi th[y b`n khóc tr9 không cjm th[y th<Lng b`n mà còn 

làm cho b`n b� kích thích. Tr9 có th4 khóc theo homc 3ánh b`n 3ang 

khóc. Tr9 có th4 phjn 3ii m`nh khi tr9 khác qu[y rii mình trong khi 

chLi, ng1n cjn tr9 khác chLi. Tr9 2 tu;i hay chú ý 3Un 3n chLi trong tay 

tr9 khác tuy rbng c%ng 3n chLi [y 3ang l1n lóc ngay bên c`nh mình 

nh<ng chính cái 3n chLi trong tay tr9 khác, cái 3n chLi 3ang 3+ng, 3ang 

3<Yc chLi l`i có s2c lôi cuin hLn. Có khi l[y 3<Yc 3n chLi cMa b`n xong, 

tr9 không chLi mà l`i ném 3i. Chính vì voy, giáo viên cZn chú ý 3Un 3mc 

3i4m này, nUu không viXc giành giot 3n chLi s� trQ thành m+t trò tiêu 

khi4n cMa tr9. 
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Tóm l%i: ()c tr-ng c0a 23 tu5i này là tr8 ti9p t;c phát tri>n c?m xúc: 

hoàn chCnh kh? nEng ti9p thu bGng thH giác, thính giác, xúc giác và nhLng 

c?m xúc khác. 

(> làm 2-Nc nhiOm v; này, giáo viên cQn cho tr8 ti9p xúc vRi nhLng màu 

sTc, âm thanh, hình dáng phong phú trong môi tr-Yng xung quanh,  

t%o m[i 2i\u kiOn 2> tr8 2-Nc ti9p xúc vRi ng-Yi lRn và chú ý nhi\u 29n 

viOc phát tri>n ti9ng nói, c?m xúc và rèn luyOn tác phong 2_i x` 2úng 

2Tn c0a tr8. 

2. Môi trường giáo dục dành cho trẻ từ 13 – 24 tháng tuổi 

*  C!n có khu v*c r,ng ./ tr1 có th/ .i l4i tho6i mái, m:t khác c!n có ch; 

cho tr1 ngh< ng=i. 

—  Nên có m3t kho?ng r3ng 2> ho%t 23ng tdp th> c? lRp nh-: t5 chec cho tr8 

xem các 2g vdt và nói tên chúng nh- trò chii “chi9c túi kì diOu”, nhLng 

bu5i xem tranh vl các 23ng vdt quen thu3c hay nghe nhLng mmu chuyOn 

k> bGng miOng, không dùng tranh ?nh … 

—  (_i vRi tr8 tp 13 — 24 tháng tu5i: Sàn nhà cQn bGng phvng, không trin 

tr-Nt, không có ch-Rng ng%i vdt vì tr8 2ang trong 23 tu5i tdp 2i. NhLng 

mép chi9u cong vênh, m3t m?nh ghép hình, m3t mi9ng ghép IC… czng 

là nhLng ch-Rng ng%i vdt làm cho tr8 d{ v|p ngã. 

—  Không khí trong nhóm tr8 cQn yên t�nh. Giáo viên nên nói nEng nh� 

nhàng, nh� nh�, không nên nói quá to ho)c gây ti9ng gn quá lRn làm cho 

tr8 mOt. CQn d%y tr8 nói vpa ph?i, bi9t nghe và chú ý lTng nghe nhLng gì 

giáo viên và ng-Yi lRn nói. 

*  Cách b@ trí .B dùng, .B ch=i 

—  B_ trí, l�a ch[n 2g chii bày trong phòng ph?i phù hNp vRi lea tu5i: Vì tr8 

trong 23 tu5i này có mec 23 phát tri>n khác nhau nên l�a ch[n 2g chii 

và cách b_ trí cQn phù hNp. 

+  (_i vRi tr8 tp 13 29n 18 tháng tu5i: B_ trí 2g chii theo tình hu_ng chii 

nh- gNi ý. 

Ví d;: Búp bê, c%nh 2ó là chi9c chEn cho búp bê. 

+  (_i vRi tr8 tp 19 — 24 tháng tu5i thì không cQn sTp x9p m[i the ra tr-Rc 

m)t tr8 nh- lea tu5i tr-Rc vì tr8 có th> t-�ng t-Nng ra 2-Nc trò chii trên 

ci s� nhLng khái niOm 2ã hình thành. 

—  Khi sTp x9p 2g chii, giáo viên cQn 2)t � nhLng ch� khác nhau trong 

phòng 2> ngEn ngpa nhLng xích mích có th> x?y ra giLa các tr8. 
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+  Nên %&t %( ch+i trong m1t góc ch+i có m3i liên h5 v7i nhau, g;n v7i cu1c 

s3ng th=c c>a tr?. 

Ví dD: Trong góc búp bê, giáo viên chuKn bL búp bê v7i các loMi kích cO, 

chuKn bL thêm bát, thìa, khQn Qn, khQn m&t, chRu tSm… %U tr? có %( 

dùng %U th=c hi5n trò ch+i v7i búp bê. 

—  MZi th[ %( ch+i ph\i có n+i b\o qu\n riêng: tháp %&t trên giá; búp bê %&t 

trên gi_`ng; bát %aa %=ng trong t>; các loMi xe %U tMi m1t n+i nhdt %Lnh… 

Các %( ch+i vfa %_gc giáo viên h_7ng dhn ch+i mà tr? tijp thu ch_a 

vkng thì có thU %_gc bày theo ggi ý: chRu — bên cMnh là búp bê, khQn rna 

m&t, xô nh=a, gáo n_7c. Toàn b1 khung c\nh này ggi ý cho tr? thdy rpng 

có thU tSm cho búp bê. Vi5c b3 trí %( ch+i nh_ vRy sq h_7ng tr? vào 

nhkng hoMt %1ng nhdt %Lnh nhpm tQng ph;n ph[c tMp c>a trò ch+i — n1i 

dung ch+i. 

*  Trang trí: Không gian  trong phòng, t_`ng, rèm, %( gt không sn dDng các 

màu sSc quá \m %Mm (màu ghi, màu tím cà, màu xanh lDc...) ho&c quá 

s&c sO (nhiwu màu cam, %x, vàng trong m1t b[c tranh hay trên m1t t> 

%=ng %( cá nhân…). 

*  )* ch-i:  

—  zây là %iwu khác bi5t nhdt so v7i l[a tu{i tr_7c, %ó là l=a chZn %( ch+i và 

%( dùng hZc tRp khác nhau vw tính chdt vRt lí: màu sSc và chdt li5u (gt, 

nhung, chdt d?o…). Tuy nhiên, m[c %1 tQng d;n theo tháng tu{i c>a tr?. 

Vào giai %oMn %;u 2 tu{i, %( ch+i là nhkng vRt cùng loMi, khác nhau } 

m1t %iUm bw ngoài nh_ màu sSc (ví dD: chó trSng — chó %en, song cùng 

m1t kích cO, cùng hình dáng và chdt li5u. Vw sau có thU %_a ra nhkng vRt 

cùng loMi, song khác nhau vw kích th_7c, ddu hi5u. Cu3i cùng có thU 

chZn nhkng vRt khác nhau nhiwu khía cMnh cùng m1t lúc: vw màu sSc, vw 

kích th_7c, vw chdt li5u... 

—  Nên chZn các %( vRt có cùng m1t tính chdt gi3ng nhau và nhkng tính 

chdt khác nhau %U cho tr? d~ tách nhkng tính chdt còn lMi c>a s= vRt. 

Ví dD: Các qu\ bóng cùng màu %x song có kích th_7c khác nhau ho&c 

ng_gc lMi, cùng kích th_7c nh_ng lMi có màu sSc khác nhau. 

—  ChZn nhkng %( ch+i có tính ph[c tMp ngày càng cao %U tQng c_`ng kh\ 

nQng t_}ng t_gng c>a tr?. Nên tránh nhkng %( ch+i hoMt %1ng vì %( ch+i 

càng hoMt %1ng thì tr? càng tr} nên thD %1ng.  
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— "#i v&i ho)t +,ng dùng +1 v2t nh3m phát tri8n s: ph#i h;p tay: tháo l@p 

trò chCi xâu vòng quanh hình tháp, trJ t2p mK — +óng h,p gM (trJ K +Ou 

+, tuPi). Khi trJ +ã thành th)o thì cho trJ chCi búp bê tháo l@p có m,t b, 

ph2n t2p +óng mK h,p sYa, +8 vào lZy ra trong l[. Sau +ó t]ng dOn cho 

búp bê tháo l@p có 2, 3 b, ph2n ho`c cho trJ chCi nhYng tháp nha g1m  

2 — 3 vòng (trJ +Ou n]m) và t&i cu#i n]m có th8 t]ng lên 6 — 7 vòng.  

—  Sd deng nhYng h,p khoét lM có d)ng hoàn toàn +#i nhau: lM tròn, lM 

vuông, +i kèm là cj m,t b, kh#i cOu, kh#i l2p phkCng có kích cm tkCng 

nng +8 ba vào h,p thông qua các lM khoét. 

—  Ch[n m,t s# +1 v2t +`c trkng +i kèm v&i trò chCi có chp +q nhk: bát +ra, 

quOn áo, giksng, bàn ght, kh]n m`t, ch2u t@m nha… 

—  Nên chuwn bx m,t s# quOn áo +yp, trang phec bi8u dizn v]n ngh{ +8 trJ 

sd deng, m`c khi chCi. 

—  Trong phòng nên có gkCng cho trJ soi. 

—  Có th8 sd deng +1 chCi b3ng gM: bàn, ght, giksng n3m… "1 chCi phji 

bqn, kích thk&c +p l&n bKi vì trJ ch}ng nhYng thích +`t búp bê n3m mà 

chính trJ c~ng mu#n ng1i vào +ó nYa. 

—  Trong trò chCi c~ng có lúc trJ phji dùng t&i ght b]ng, bàn ght nên cOn 

có nhYng +1 v2t này +8 trJ sd deng. 

—  Nhóm trJ cOn có nhYng +1 v2t l&n nhk cOu trk;t, thú nhún K ngoài sân, 

nCi trJ nô +ùa rZt nhiqu và nhYng công ce phát tri8n v2n +,ng nhk: 

vòng, bóng, xe kéo ô tô, rP rá, làn nh:a vì trJ thích +i l)i và mang v2t gì 

+ó trong tay. 

—  Ngoài sân vksn c~ng cOn có nhYng deng ce l&n nhk xà gM +8 leo trèo 

qua, thang +8 leo, c~i lec giác… 

— "jm bjo có +p b, +1 chCi, deng ce chCi cho trJ trong nhóm. 

*  Các góc ch(i: Ngoài nhYng góc chCi nhk nhóm trJ 3 — 12 tháng tuPi, giáo 

viên có th8 bP sung, mK thêm các góc chCi khác nhk: 

—  Góc xây d:ng: Ch[n +1 chCi xây d:ng có d)ng viên g)ch nha, sau t&i các 

d)ng khác: hình l]ng tre, hình l2p phkCng, hình kh#i +a di{n ho`c có th8 

là b, +1 chCi l@p ráp l&n +8 trên sàn nhà (nhYng nCi có +iqu ki{n nên 

trang bx b, +1 chCi l@p ráp d)ng này rZt t#t cho trJ). 

—  Góc xem tranh: M,t d)ng ho)t +,ng rZt quan tr[ng +#i v&i lna tuPi này là 

xem tranh. M,t b, tranh v� các v2t quen thu,c, các ho)t +,ng và các chp 

+q +Cn gijn (+k;c nâng dOn theo lna tuPi). Các tranh +k;c v� trên gM dán 
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ho"c bìa c(ng và cu.i n0m tr4 có th6 b7t 89u làm quen v=i sách tranh. Tuy 

nhiên, trong 8E tuFi này nên sG dIng tranh rJi sK hiLu quM hNn nhiOu. 

—  Góc chNi hRc tSp: Giáo viên có th6 chuVn bW bE 8X chNi ghép tranh (m[i 

bE gXm 2 nGa tranh 86 ghép thành mEt hình hoàn ch]nh: c^ cà r.t, d_a 

chuEt, con chó, con cá... 

—  Góc thiên nhiên hay góc chNi cát n_=c c9n chuVn bW 8X chNi nFi trong 

n_=c, cát khô, cát _=t, x4ng, xô 8cng cát, vd chai lavie, thìa nhôm, thìa 

nhca, chìa khoá, khuôn 8óng cát. 

*  Cách th'c t( ch'c các ho*t +,ng trong môi tr34ng giáo d6c: 

—  Khi bMo tr4 nên làm (ho"c không nên làm) mEt 8iOu gì 8ó, giáo viên nên 

giMi thích cho tr4 hi6u rõ lí do vì sao lii nh_ vSy.  

—  Nên trò chuyLn v=i tr4 vO trò chNi mà tr4 s7p chNi và sau khi tr4 chNi. 

ViLc chuVn bW và ôn lii nh_ thm giúp tr4 “hRc mà chNi, chNi mà hRc”. 

—  q6 giúp tr4 phát tri6n cMm xúc, giáo viên c9n giúp tr4 phát tri6n nhrng 

m.i quan hL khác 8Ec lSp v=i bin, giúp tr4 giMm phI thuEc vào bà, ms 

hay ng_Ji ch0m sóc tr4. q"c biLt, giáo viên có th6 diy tr4 bimt cách chia 

s4 nh_ ôm tr4 vào lòng khi tr4 giSn dr và trò chuyLn v=i tr4. 

—  Không nên giM vJ và nói theo cách phát âm sai c^a tr4. Ngoài ra giáo viên 

có th6 giúp tr4 gia t0ng v.n tu bvng cách mw rEng nhrng gì tr4 nói.  

Ví dI: Khi tr4 ch] tay và nói “xe”, giáo viên sK mw rEng thành “qúng rXi, 

8ó là chimc xe c^a con. qó là chimc xe màu xanh…” 

—  C9n tích ccc tham gia vào các trò chNi IQ cùng v=i tr4 86 giúp tr4 tìm 

hi6u vO thm gi=i xung quanh. 

—  Kích thích tr4 vua chNi vua nói — “thuymt minh hành 8Eng c^a mình”. 

Ví dI: Cho búp bê 0n, tr4 nói “m0m m0m” rXi sau 8ó cho búp bê 8i ng^, 

tr4 nói “à Ni, bé ng^”, rXi cu.n búp bê vào ch0n và ru ng^ “à Ni”. Khi 8"t 

búp bê lên sàn thì nói “bé 8i chNi”… 

—  C9n t0ng c_Jng các hoit 8Eng trcc timp v=i 8X vSt 86 giáo dIc cMm xúc. 

Qua 8ó tr4 làm quen v=i tính ch}t c^a các 8X vSt: Tác 8Eng trcc timp lên 

8X vSt sK giúp tr4 nhSn 8Wnh rõ hNn nét 8"c tr_ng, nét nFi bSt c^a vSt 

nhvm phát tri6n t_ duy tác 8Eng trcc giác w tr4. 

—  C9n t0ng c_Jng các hoit 8Eng w ngoài thiên nhiên, trong các cuEc 8i 

chNi, trong nhrng buFi quan sát hiLn t_~ng thiên nhiên. 
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—  Cho tr' ch)i các ,- ch)i phát ra ti0ng ho3c có th5 ch)i trò ch)i “chúng ta 

nghe th:y gì nào” khi ,i ch)i, ,i dBo: nghe ti0ng gió thDi, nghe ti0ng chim 

hót, còi xe ô tô… nhI ,ó mà cJm thK bMng thính giác O tr' sQ rõ rSt h)n. 

—  LuySn cho tr' thói quen quan sát xung quanh. NYi dung quan sát là 

nh[ng ,\i t]^ng s\ng (cho cá `n tr]ac m3t tr', t]ai hoa...), nh[ng bcc 

tranh vQ các che ,f ,)n giJn (tr' ,ang cho gà `n, tr' ,ang tr]^t  

cgu tr]^t…), trò ch)i cea tr' khác, quan sát, chú ý ,0n hành ,Yng cea 

giáo viên. 

—  Khi ch`m sóc hay tD chcc các hoBt ,Yng cho tr', giáo viên cgn bYc lY thái 

,Y cea mình ,5 tr' hkc. l tuDi này tr' nhmn th:y r:t nhanh thái ,Y cea 

ng]Ii lan trong quan hS vai bJn thân: so chú ý, âu y0m, th])ng yêu và 

cpng bi5u lY nh[ng tình cJm này ,\i vai ng]Ii lan. Tr' thích theo ng]Ii 

nào hay ch)i, hay nói chuySn nhifu vai tr'. Tr' vui v' theo dõi mki hoBt 

,Yng cea ng]Ii lan, thích chBy nhJy. 

—  Giáo viên gi[ trmt to trong nhóm, ssp x0p lBi các ,- ch)i bt tr' xé l' ra 

thành mYt bY hoàn chvnh. Giáo viên có th5 nhI tr' giúp mYt tay: yêu cgu 

tr' x0p vào các chw ,- ch)i bt phân l'. 

—  Giáo viên phJi dBy tr' nhifu thc, thoBt ,gu bMng cách cgm tay h]ang 

dxn ,5 tr' cJm th:y ,]Ing ,i cea ,Yng tác này, sau ,ó làm mxu cho tr' 

xem và nh:t thi0t phJi thuy0t minh khi dBy, khi ch)i vai tr' và cu\i ,Y 

tuDi, giáo viên có th5 sy dKng lIi nói ,5 h]ang dxn, chv ,Bo các hoBt 

,Yng cea tr'  nh] “b0 em bé ,i, cho búp bê ,i nge, búp bê mSt r-i kìa”... 

—  DBy tr' thoc hiSn nh[ng yêu cgu v{a scc cea ng]Ii lan nh]: thu nh3t ,- 

ch)i và x0p chúng vào ,úng chw, bi0t treo qugn áo lên gh0, bi0t chùi 

chân sau khi ,i ch)i vf… 

—  Khuy0n khích tr' tham gia ho3c giúp ,} bBn ,5 cJi thiSn m\i quan hS 

nh]: “Con giúp bBn mang giày” ho3c “Con mIi bBn `n k~o ,i chc”… Tr' 

r:t vui khi ,]^c giáo viên khen. 

—  Khuy0n khích tr' nói nhifu trong mki tr]Ing h^p. 

—  ThIi gian tD chcc các hoBt ,Yng: Khi tr' thcc trong ngày (t:t cJ tr' ,fu 

thcc hay mYt nhóm tr' thcc), vào buDi sáng ho3c giI to ch)i buDi chifu.  

+  BuDi chifu khi cJ nhóm tr' cùng thcc thì giáo viên dành nhifu thIi gian 

ch)i vai tr'. Giáo viên l]u ý nhifu h)n vào viSc tBo m\i quan hS t\t ,~p 

gi[a các lca tuDi khác nhau, luôn gi[ gìn trò ch)i cea tr': dBy tr' nh� ,5 ý 

cách ch)i cea tr' lan, dBy tr' lan bi0t ,\i xy nh~ nhàng vai tr' nh� h)n. 
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+  Khi m&t nhóm tr+ th,c thì giáo viên t4 ch,c cho tr+ ch5i m&t 67 ch5i m8i 

là t;t nh<t, 6;i v8i 67 ch5i c> thì bi@t cách ch5i ph,c tBp h5n. Chú ý phát 

triGn ti@ng nói chH 6&ng (vì giáo viên ti@p xúc riêng v8i tKng tr+ và không 

khí tO5ng 6;i im lPng cho phép tr+ nghe rõ ti@ng giáo viên và ti@ng cHa 

chính mình). 

+  Trong khi t4 ch,c, giáo viên chú ý thay 64i, luân phiên các dBng hoBt 

6&ng, t4 ch,c các hoBt 6&ng phong phú, thay 64i liên t[c vì tr+ luôn hoBt 

6&ng và b<t kì dBng hoBt 6&ng nào c>ng 6em lBi s] vui thích cho tr+. Tr+ 

không m^t khi di 6&ng nhi_u, khi nh`ng hoBt 6&ng thay 64i luôn, nhOng 

ngOac lBi, n@u trBng thái tbnh kéo dài, hoPc nh`ng hoBt 6&ng 65n 6i^u 

liên t[c sc làm cho tr+ m^t mdi. 

—  Không 6Oa quá nhi_u 67 ch5i, tr+ có thG không kgp ti@p thu chúng. hG 

cho tr+ bi@t si d[ng 6úng 6jn các 67 ch5i, bi@t t] 6&ng ch5i thì nên 6Oa 

cho tr+ nh`ng 67 ch5i và công c[ 6ã 6Oac tr+ si d[ng quen. Tuy nhiên, 

nên c<t b8t m&t s; 67 ch5i có kích thO8c không phù hap nhO 67 ch5i 

quá to vì tr+ sc làm vO8ng nhau khi ch5i hoPc 67 ch5i quá nhd chm nên 

cho tr+ ch5i khi có giáo viên quan sát. 

—  Vì tính không 4n 6gnh trong khi ch5i, 6Pc bi^t là tr+ o 6pu 6& tu4i lên 2, 

tr+ dr dàng chuyGn ti@p tK hành 6&ng này sang hành 6&ng khác (ví d[: 

tr+ trông th<y 67 ch5i, li_n nhPt lên ch5i, th<y 67 ch5i khác li_n bd 67 

ch5i c> 6G ch5i 67 ch5i m8i), giáo viên nên b4 sung thêm 67 ch5i dpn 

dpn, mang tính ch<t tBo thêm tình hu;ng ch5i 6G tr+ nh8 lBi và th]c hi^n 

nh`ng hành 6&ng 6ã htc 6Oac tK trO8c. 

Ví d[: M&t tr+ 6ang cho búp bê vn, cô giáo 6Pt thêm chi@c khvn vn o  

bên cBnh, tr+ li_n cpm l<y khvn vn và bu&c lên c4 búp bê và nói: bu&c 

khvn vn. 

Khi 6i ch5i các dBng hoBt 6&ng nên thay 64i nhO: Khi bjt 6pu 6i tr+ thích 

thú khi th<y hoàn cwnh thay 64i, vui trO8c cái m8i, thích thú 6;i v8i 

nh`ng 67 ch5i mang theo. Khi th<y h,ng thú 6;i v8i khung cwnh m8i 

giwm chút ít thì bjt 6pu cho tr+ htc txp hoPc chuyGn sang hoBt 6&ng 

khác nhO t4 ch,c ch5i các trò ch5i trong góc (ghép tranh, xây hàng rào, 

làm nhà cho búp bê, thw hình vào h&p...) hoPc ngoài trzi (làm bánh b{ng 

cát O8t, nhPt lá, tìm vxt n4i, vxt chìm…). 

—  Giáo viên cpn ti@p xúc tr]c ti@p v8i tr+ vì 6ây là nhu cpu thi@t y@u trong 

l,a tu4i này. N@u tr+ bg thw ch5i t] do thì sc tro lên chxm chBp, th[ 6&ng, 

uG owi, ít biGu l& tình cwm vui mKng. 
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—  Giáo viên nên giáo d+c tr/ bi1t quan h6 thân thi6n v8i nhau, luy6n thói 

quen bi1t nh>?ng @A chBi cho bCn khác, bi1t th>Bng bCn @ang khóc, 

nhEt giúp bCn vòng gI lJn ra khKi tháp… 

—  Giáo viên nên làm mOt sQ công vi6c tr>8c mEt tr/: t>8i hoa, dán sách, 

gTp quUn áo cho búp bê… @V tCo không khí nh> X nhà. 

ĐÁNH GIÁ NỘI DUNG 4  

1. BCn hãy quan sát sB @A l8p h]c c^a tr/ 13 — 24 tháng tubi có di6n tích 

40m

2

 v8i các góc hoCt @Ong @>dc bQ trí nh> sau: 

    Cfa ra vào 

   Góc xem tranh                                        Góc xây dhng 

 

 

 

 

Góc phát triVn thi giác                                                Góc c>?i 

 

 

 

Góc vjn @Ong (bò)                                                    Góc búp bê 

 

 

 

 

Góc âm nhCc                                                            Góc chBi h]c tjp 
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2.  B$n hãy cho ý ki.n nh/n xét s4 56 trên b:ng cách 5=c các thông tin và 

5ánh dBu x vào cDt tE4ng Fng. 

S! 

TT 

N%i dung +,ng ý Không 1,ng ý 

1 SIp x.p vK trí các góc hNp lí.   

2 
PQm bQo 5S khoQng trTng cho trU  

v/n 5Dng. 

  

3 PWt tên góc 54n giQn và dX nhY.   

4 Có ranh giYi gi]a các góc.   

5 ST góc phù hNp vYi di`n tích phòng lYp.   

3.  B$n hãy thi.t k. l$i các góc trong lYp b$n. 

 

 

Nội dung 5:  

XÂY DỰNG MÔI TRƯỜNG DÀNH CHO TRẺ TỪ 25 – 36 

THÁNG TUỔI  

Hoạt động 

Dca vào kinh nghi`m cSa bQn thân, b$n hãy vi.t ra suy nghf cSa mình 5h 

trQ lii mDt cách ngIn g=n các câu hji sau: 

1.  Nh]ng 5Wc 5ihm phát trihn tâm, sinh lí c4 bQn cSa trU tm 25 — 36 tháng 

tupi là gì?  
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2.  Môi tr()ng giáo d/c dành cho tr3 t4 25 — 36 tháng tu:i c;n thay >:i gì 

khác vBi môi tr()ng giáo d/c dành cho tr3 t4 13 — 24 tháng tu:i? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.  Nêu nhiIm v/ cJa giáo viên trong viIc sL d/ng môi tr()ng giáo d/c 

nhMm phát triOn tr3 25 — 36 tháng >Pt hiIu quR.  
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Sau $ó, b(n tham kh.o nh0ng thông tin ph.n h5i c7a chúng tôi và b; 

sung thêm vào v> h?c c7a mình.  

THÔNG TIN PHẢN HỒI 

1. Đặc điểm tâm sinh lí của trẻ từ 25 – 36 tháng tuổi 

BCc trEng c7a $F tu;i này là tiIp tJc phát triLn c.m xúc, phát triLn lNi 

nói và tE duy tác $Fng trPc quan liên quan $In lNi nói, m> rFng kh. nRng 

$Snh hETng trong thI giTi xung quanh và phát triLn các d(ng ho(t $Fng 

khác nhau. 

—  BIn $F tu;i này, sP thay $;i các hình thVc giao tiIp c7a trW vTi ngENi lTn, 

có ý nghYa quyIt $Snh $In sP phát triLn c7a trW, liên quan $In viZc trW 

thâm nh\p vào thI giTi c7a $5 v\t, n]m v0ng ho(t $Fng vTi $5 v\t.  

+  Chính trong ho(t $Fng vTi $5 v\t, thông qua giao tiIp vTi ngENi lTn, trW 

lYnh hFi nghYa c7a các ta và liên hZ chúng vTi các hình .nh c7a các $5 v\t 

và các hiZn tEbng xung quanh.  

+  Chc khi n]m v0ng giao tiIp bdng ngôn ng0 trW mTi có thL tiIp thu sP 

hETng den c7a ngENi lTn vf các quy t]c sg dJng $5 v\t chng nhE có thL 

hii ngENi lTn vf các thuFc tính và các hành $Fng vTi $5 v\t. 

—  j trW phát triLn nhu cku $Ebc hbp tác vTi ngENi lTn, $òi hii ngENi lTn 

tham gia hành $Fng vTi chúng. Trong sP hbp tác $ó, trW $Ebc ngENi lTn 

quan tâm và có thiZn ý cùng tham gia vào các hành $Fng thPc hành. 

Hành $Fng vTi $5 v\t c7a trW tr> thành hành $Fng cùng nhau vTi ngENi 

lTn, trong $ó yIu tp hq trb c7a ngENi lTn gi0 vai trò ch7 $(o.  

+  TrW mupn và yêu cku ngENi lTn cùng trW tham gia vào các ho(t $Fng vTi 

$5 v\t.  
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+  Nh$ng l(i nh*c nh, và vi/c làm m1u c3a ng5(i l6n khi h56ng d1n cho 

t;ng tr= có ý ngh@a ABc bi/t, giúp tr= l@nh hGi các hành AGng Aúng v6i các 

AI vJt. Tr= chuyNn t; hành AGng chOi AOn thuPn, AOn giQn, không phù 

hTp v6i các AI vJt sang các hành AGng khác phù hTp hOn và sau Aó là 

các hành AGng vVn hóa xác AXnh v6i các AI vJt (phù hTp v6i chZc nVng, 

công d[ng).  

+  Giao ti^p c3a tr= A5Tc g*n v6i AXa AiNm và th(i gian nh_t AXnh. 

+  Trong giai Ao`n này, tr= r_t hi^u AGng và nói khá nhiau AN bày tb ý ki^n 

ccng nh5 th*c m*c c3a mình va th^ gi6i xung quanh.   

—  T; 25 — 36 tháng tuki, tr= cZng cáp và tr5,ng thành hOn r_t nhiau. Tr56c 

h^t cPn xác AXnh tr= tr, nên tm lJp hOn. Tính tm lJp thN hi/n , hai chiau 

h56ng: tr= b6t cPn t6i ng5(i l6n giúp Ap trong sinh ho`t và tr= tm lJp hOn 

trong ho`t AGng. 

+  Va tâm thPn vJn AGng: Vào lúc 24 tháng tuki, tr= có thN ho`t AGng AGc 

lJp, cân btng, AZng btng chân trong mGt vài giây, Aá bóng, b*t bóng 

chính xác hOn, và thích leo trèo m`o hiNm. Tr= có thN ném quQ bóng  

ra xa mà không bX ch6i v6i; ch`y nhanh, trèo, leo và xuyng cPu thang  

mGt mình.  

+  Va nhJn thZc và vJn d[ng các giác quan: Tr= Aã bî t làm A5Tc nhiau 

vi/c, có thN tm mBc quPn áo, v{ các hình có chu vi khép kín, có thN tranh 

luJn dù ch| là chút ít, hiNu ý ngh@a 4 — 8 hình Qnh. Tìm ki^m A5Tc  

4 — 8 AI vJt thông d[ng, ch| A5Tc 4 — 8 bG phJn c3a cO thN, hiNu 2 — 4 

m/nh l/nh liên t[c, bî t x^p 6 — 8 khyi chIng lên nhau, bi^t 2 — 4 màu, 

A^m A^n 4 lúc 2 tuki, A^n 8 lúc 3 tuki.  

Tr= có sm bi^n Aki Aáng kN va thính giác và thX giác. Hình d`ng, kích 

th56c, màu s*c c3a các vJt A5Tc tr= phân bi/t tyt v6i AG chênh l/ch ít va 

kích th56c, bi^t ch�n 4 màu cO bQn theo m1u hoBc theo l(i nói. 

+  Va cQm xúc, tr= dPn bGc lG rõ cá tính c3a mình: Tr= ngày càng quy^t 

Aoán, tm tin, b*t APu chOi chung v6i các b`n khác. �^n myc tháng thZ 36, 

tr= Aã bi^t quan tâm A^n suy ngh@ và cQm xúc c3a ng5(i khác, chia s= AI 

chOi v6i b`n và bi^t ch( A^n l5Tt mình chOi. �Bc bi/t, cGt myc 25 — 36 

tháng tuki Aánh d_u sm hoàn thi/n va tính cách và khQ nVng giao ti^p xã 

hGi c3a tr=. Tính cách c3a tr= thN hi/n r_t rõ ràng trong các myi quan h/ 

v6i m�i ng5(i và môi tr5(ng xung quanh.  
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•  S" phát tri)n c,m xúc c0a tr2 x,y ra khi ho6t 78ng có m;c 7ích, có n8i 

dung. NBu trong ho6t 78ng th"c tiCn, tr2 hi)u tính chDt và 7Gc 7i)m c0a 

vHt thì tr2 dC nJm 7KLc chúng hMn. 

•  N 78 tuOi này tr2 có nhiPu biBn 7Oi lSn trong c,m xúc. Tr2 có tDt c, các 

d6ng c,m xúc c0a con ngKUi và c,m xúc trV nên tinh tB hMn. Xi)m mSi là 

V chY tr2 bJt 7Zu dùng lUi nói 7) bi)u l8 tr6ng thái c0a mình. 

Ví d;: M8t tr2 25 tháng tuOi khi 7KLc ma sai xucng bBp lDy cái 7da 7) 

7"ng hoa qu, thì tr2 7ó nói: “Ma Mi, con 7i vào chY tci m8t mình, con 

sL lJm”. 

•  XGc 7i)m mang tính chDt 7Gc trKng cho tr2 th 25 — 36 tháng tuOi là kh, 

nlng gim lâu tr6ng thái c,m xúc. 

+  VP ngôn ngm, vào lúc 24 tháng tuOi, tr2 có th) sr d;ng kho,ng 200 th và 

th"c hitn theo hKSng dvn 7) làm m8t 7iPu gì 7ó gwm 2 bKSc. Tr2 bJt 7Zu 

nói câu có 78ng th, lúc 2 tuOi t" xKng tên hoGc xKng con. Lúc 3 tuOi biBt 

sr d;ng ch0 ngm 7) mV 7Zu câu nói. XBn khi 7KLc 36 tháng, tr2 7ã biBt 

gzi tên nhmng ngày trong tuZn, có th) nói vP nhmng trò chMi c0a mình và 

7Gt nhmng câu dài th 5 th trV lên.  

•  Kho,ng gZn 2 tuOi và 7Gc bitt là nlm th} 3 c0a cu8c 7Ui, tr2 bJt 7Zu 

ph,n ánh trong ngôn ngm tDt c, nhmng gì mà nó tiBp thu 7KLc. Ngôn ngm 

miêu t, xuDt hitn. Tr2 phân bitt các 7w vHt theo dDu hitu, sc lKLng và tr2 

diCn 76t s" khác nhau Dy trong lUi nói. 

•  Vào nlm th} hai (25 — 36 tháng tuOi), V tr2 xuDt hitn hình th}c ngôn ngm, 

7Gc bitt là ngôn ngm tình hucng, hình th}c ngôn ngm mà ch� nhmng 

ngKUi tr"c tiBp tham gia trong tình hucng c; th), biBt rõ tình hucng x,y 

ra câu chuytn mSi có th) hi)u 7KLc. Xó là hình th}c ngôn ngm giàu c,m 

xúc, mang tính rUi r6c, 7KLc hY trL thêm bVi các cr ch�, nét mGt. Hình 

th}c giao tiBp tình hucng 7KLc twn t6i cho 7Bn khi tr2 3 tuOi. Hình th}c 

giao tiBp này tác 78ng qua l6i gima tr2 vSi ngKUi lSn và có trong ho6t 78ng 

vSi 7w vHt. 

—  Kho,ng 2 tuOi, V tr2 hình thành hình th}c giao tiBp 7Zu tiên vSi các b6n: 

giao tiBp c,m xúc — th"c hành. Nhu cZu mSi 7KLc giao tiBp vSi các b6n là 

nhu cZu th} tK, tiBp theo sau nhu cZu hành 78ng tích c"c, nhu cZu 7KLc 

giao tiBp vSi ngKUi lSn và nhu cZu có các Dn tKLng vSi môi trKUng, s" vHt 

xung quanh. 
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+  Nhu c&u '()c giao ti/p v2i b4n '()c th6 hi7n là tr; mong b4n cùng tham 

gia các trò ngh@ch ng)m, trò giBi trí cDa mình và h(2ng t2i tF bGc lG 

mình. Giao ti/p v2i các b4n dKn '/n vi7c ch4y nhBy, la hét, vui v;, các 

vNn 'Gng ngG nghOnh và có 'Qc tr(ng là sF thoBi mái và sF hSn nhiên. 

—  Vnh h(Wng cDa môi tr(Yng xung quanh '\i v2i tính tình cDa tr; c]ng 

t^ng lên, quan h7 v2i môi tr(Yng xung quanh c]ng thay '_i. Mai xb th/ 

cDa ng(Yi l2n 'cu '()c tr; chú ý và Bnh h(Wng t2i cá tính c]ng nh( ho4t 

'Gng cDa tr; v2i nhfng 'icu tr; 'ã nghe thiy, nhìn thiy. j tr; c]ng nBy 

sinh khB n^ng phân lo4i quan h7 '\i v2i ng(Yi l2n và b4n, do 'ó xuit 

hi7n mGt lo4t quy tmc nng xb. Tr; thFc hi7n các quy tmc iy và còn 'icu 

ph\i xb sF cDa ng(Yi khác. Quy tmc này không _n '@nh. Chúng chr trW 

nên _n '@nh hsn n/u có sF h(2ng dKn 'úng 'mn cDa ng(Yi l2n. Chính vì 

vNy 'icu chD '4o cDa giai 'o4n này là sF d4y dt cDa ng(Yi l2n. 

—  j tu_i này, trong m\i quan h7 gifa tr; v2i nhau c]ng có nhicu thay '_i. 

MQc dù trò chsi cá nhân vKn chi/m v@ trí l2n song tr; 'ã k/t 'ôi, k/t ba 

khi chsi. uó là do nhfng thay '_i xBy ra trong lYi nói cDa tr;, do khB 

n^ng bi/t ph\i h)p các 'Gng tác cDa bBn thân v2i 'Gng tác cDa các tr; 

khác. Tr; bi/t chia 'S chsi, nhY vB nhau và 'ôi khi l(u ý nhau t2i k/t quB 

ho4t 'Gng cDa nhóm mình. Song tit cB nhfng 'icu này chr xBy ra d(2i 

Bnh h(Wng t\t cDa giáo viên, cDa ng(Yi l2n và ng()c l4i tr; sw có nhfng 

bi6u hi7n xiu v2i nhau. 

Chính vì vNy, giáo viên c&n t4o 'icu ki7n '6 tit cB tr; 'cu chsi, tr; có th6 

chsi say s(a nhfng nGi dung ho4t 'Gng phù h)p v2i lna tu_i và khuy/n 

khích tr; nói v2i nhau lúc chsi. uây là 'icu 'Qc tr(ng khi t4o môi tr(Yng 

giáo dxc cho '\i t()ng này. 

MGt nhi7m vx quan trang trong giai 'o4n này là d4y tr; nhNn thiy và 

cBm thx cái 'yp. Khuy/n khích tr; v(sn t2i cái 'yp nh( d4y tr; bi/t vui 

m{ng khi thiy cBnh mQt trYi lQn, bi/t nghe ti/ng chim hót… 

Ví dx: Khi tr; 'ang hS hWi khoe v2i cô giáo vc con cánh cam 'yp v{a tìm 

thiy và hét l2n: “Cô si, con tìm thiy con cánh cam 'yp quá” thì không 

nên chQn 'nng b�ng câu quát “Hét gì mà to th/” hoQc “Không '()c 

ch4y”. N/u làm nh( vNy thì tình cBm vui s(2ng và ý '@nh chia s; nicm vui 

v2i ng(Yi l2n sw tiêu tan. 
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*  Nh"ng góc ch(i có *nh h+,ng -.n s0 phát tri5n c6a tr8 t9 25 — 36  

tháng tu@i 

—  Góc trò ch*i ,óng vai có ch1 ,2: 

+  5 l7a tu9i t: 25 — 36 tháng tu9i bAt ,Bu xuDt hiEn nhFng ti2n ,2 c1a trò 

ch*i phân vai. Ti2n ,2 này xuDt hiEn bên trong hoOt ,Png vQi ,R vSt, nó 

,UVc hình thành trong quá trình trY hZc cách nAm vFng các hành ,Png 

vQi ,R vSt, ,\c biEt là ,R ch*i. 

Lúc ,Bu, trY ch_ th`c hiEn các hành ,Png vQi ,R ch*i mà ngUai lQn ,ã ch_ 

ddn. NPi dung ch*i lúc ,Bu ch_ bao gRm 2 — 3 hành ,Png nhU cho búp bê 

fn, ru búp bê ng1. Sau này trY mQi tái tOo lOi nhFng hành ,Png mà trY 

quan sát ,UVc trong cuPc sing, áp djng nhFng hành ,Png ,ã ,UVc ch_ 

ddn vQi các ,R ch*i, ,R vSt khác. 5 trY ,ã bAt ,Bu xuDt hiEn nhFng trò 

ch*i mQi: tAm cho búp bê, ,Ua búp bê ,i ch*i… Càng ngày trY càng sn 

djng rPng rãi h*n các vSt thay tho khi thiou các ,R vSt cBn thiot. 

NhU vSy ti2n ,2 c1a trò ch*i sAm vai có ch1 ,2 thp hiEn qua viEc trY dùng 

vSt này thay tho cho vSt khác, ,\t tên khác cho ,R vSt, dùng hành ,Png 

này ,p tái tOo hành ,Png c1a ngUai lQn, lDy tên c1a ngUai khác ,p ,\t 

cho mình ,UVc trY lrnh hPi dUQi s` hUQng ddn c1a ngUai lQn.  

+  Trong l7a tu9i t: 25 — 36 tháng, các ti2n ,2 tUsng tUVng ctng ,UVc hình 

thành. NhFng bipu hiEn ,Bu tiên c1a tUsng tUVng ,UVc hình thành s trY 

vào khoung 2,5 — 3 tu9i, khi trY biot hành ,Png trong tình huing tUsng 

tUVng vQi ,R vSt, biot thiot lSp mii quan hE giFa vSt thay tho và vSt ,UVc 

thay tho. 

+  TUsng tUVng c1a trY t: 25 — 36 tháng tu9i cBn có chv d`a bên ngoài là 

các ,R vSt, các hành ,Png bên ngoài, viEc thao tác vQi các ,R vSt. wRng 

thai, ctng cBn có s` trV giúp c1a ngôn ngF ,p ch_ các hành ,Png và ch_ 

các ,R vSt. 

—  Góc tOo hình:  

Trong giai ,oOn này xuDt hiEn nhFng ti2n ,2 c1a viEc hZc vy. Trong hoOt 

,Png vQi ,R vSt, các ti2n ,2 c1a viEc hZc vy ,UVc hình thành s trY t:  

25 — 36 tháng tu9i. Khu nfng vy c1a trY ,UVc phát tripn qua ba giai ,oOn. 

+  Giai ,oOn ,Bu (25 — 28 tháng tu9i): TrY hZc nAm vFng các hành ,Png vQi 

bút chì và bAt ,Bu chú ý ,on nhFng dDu vot ,p lOi c1a bút chì s trên giDy. 

Phát hiEn này ,ã gây cho trY mPt h7ng thú ,\c biEt, trY lúc nào ctng 
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mu"n có cây bút trong tay 01 “v4”. Tr8 v4 m9t lúc l;i vò nát, xé giBy. 

ChEng bao lâu tr8 lFnh h9i 0GHc chIc nJng cKa bút chì nhG là m9t công 

cO 01 t;o ra các nét v4 và thích thú vQi viRc t;o ra nhSng nét v4 trên 

giBy. NhSng vVn 09ng cKa tr8 trW nên chính xác hXn và nhiYu hình, 

nhiYu v8 hXn.  

+  Giai 0o;n 2 (29 — 32 tháng tuai): Tr8 bdt 0eu nhVn ra các 0"i tGHng quen 

thu9c trong các nét v4 nguRch ngo;c cKa mình và tVp trung chú ý 0jn 

các hình By. Tr8 thGkng thích nhSng 0Gkng thEng (ngang, dmc) hay các 

chBm, hình que honc hình xodn "c. Tr8 2 tuai v4 0GHc nhSng nét chBm 

mk, 0Vm khác nhau. Tr8 có thói quen cem bút bpng cq bàn tay và 0âm 

m;nh xu"ng làm thKng cq giBy. Tr8 2,5 tuai có th1 v4 0GHc nét ngdn. Các 

vVn 09ng tay cKa tr8 cIng cáp hXn, ts tin hXn nhGng mdt vtn chGa 0iYu 

khi1n 0GHc vVn 09ng cKa tay. 

+  Giai 0o;n 3 (33 — 36 tháng tuai): Tr8 có th1 0nt ra mOc 0ích v4, tuy nhiên 

ds 0vnh cKa tr8 không bYn vSng, luôn thay 0ai. 

Cách d;y v4 cho tr8 có chK 0vnh t"t nhBt là ngGki lQn cùng v4 vQi  

tr8 honc yêu ceu tr8 v4 ba sung các bIc v4 có syn bpng các chi tijt  

0Xn giqn. 

Ví dO: v4 lá cây lên bOi cây, v4 h;t mGa dGQi 0ám mây. 

ViRc v4 cKa tr8 nên liên hR chnt ch4 vQi trò chXi. Khi v4 xong, tr8 thGkng 

s| dOng bIc v4 nhG là 0} chXi. 

Ví dO: Sau khi v4 xong hình ngGki, tr8 v4 nguRch ngo;c nhSng nét chpng 

chvt lên hình ngGki 0ó và nói “quen áo b�n r}i”… 

— Góc chXi hmc tVp: 

Nhk 0GHc ho;t 09ng vQi 0} vVt, tính nh;y cqm cKa các cX quan cqm 

giác cKa tr8 ngày càng tinh tj hXn. Tr8 0GHc tijp xúc vQi 0} vVt nên cqm 

giác vVn 09ng và sk mó, cqm giác nhìn, cqm giác thJng bpng 0GHc phát 

tri1n nhanh. 

  TG duy cKa tr8 0GHc thsc hiRn nhk nhSng ho;t 09ng 0vnh hGQng bên 

ngoài hay còn gmi là tG duy trsc quan — hành 09ng. �ây là lo;i tG duy 

0nc trGng cKa lIa tuai t� 25 — 36 tháng. Lo;i tG duy này ch� 0GHc hình 

thành trong quá trình tr8 0GHc ho;t 09ng vQi 0} vVt, có ss hGQng dtn 

cKa ngGki lQn. 

  �jn khi tr8 0GHc 33 — 36 tháng tuai, trên cX sW tG duy trsc quan — hành 

09ng 0ang phát tri1n m;nh, bdt 0eu xuBt hiRn m9t s" hành 09ng tG duy 
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 !"c th'c hi)n trong óc, không c2n phép th5 bên ngoài n9a,  ó là t! duy 

tr'c quan hình Anh. 

 TrD chEi nh9ng trò chEi  En giAn nh!: tìm  ôi; tìm hình theo mKu; gLn  

lôtô còn thiMu; l'a chNn  Oi t!"ng theo  Pc  iQm cho tr!Rc, chiMc túi  

kì di)u. 

—  Góc âm nhWc vRi nh9ng  Y chEi  En giAn và nZi dung chEi  En giAn: 

Tri giác b\ng tai ] trD c^ng phát triQn mWnh trong giai  oWn tu_i t  ̀ 

25 — 36 tháng. HoWt  Zng cE bAn gLn lifn vRi vi)c tri giác âm thanh cga 

trD là s' giao tiMp b\ng ngôn ng9. Chính vì vky, c2n  !a s' tri giác  Z cao 

cga các âm thanh vào bài tkp sao cho hlp dKn  Q giúp trD nhkn biMt, 

phân bi)t âm thanh cga nh9ng  Oi t!"ng g2n g^i, quen thuZc nh! tiMng 

kêu cga mZt sO con vkt, âm thanh cga các  Y chEi, âm thanh cga mZt sO 

 Y dùng trong nhóm lRp. Cho trD chEi trò chEi gõ theo cô, tìm  Y vkt 

theo tiMng hát to nho... 

2. Xây dựng môi trường dành cho trẻ từ 25 – 36 tháng tuổi 

TiMp tpc s5 dpng môi tr!qng cga giai  oWn tr!Rc và trng c!qng thêm mZt 

sO  iQm nh! sau: 

*  Môi tr&'ng không gian: 

—  C2n có  g không gian cho trD chWy nhAy và t_ chtc thukn l"i tlt cA các 

dWng hoWt  Zng cga nhóm trD. 

—  C2n bO trí các  Y vkt trong phòng phù h"p và thích tng cho mNi dWng 

hoWt  Zng cga trD. TrD biMt lly ]  âu và xMp vf  âu khi chEi. 

Tuy vky,  ifu này không hf có nghva là trD phAi chEi nh9ng loWi  Y chEi 

nhlt  wnh ] nh9ng chx nhlt  wnh trong phòng. TrD có thQ chNn blt kì 

chx nào  Q chEi, song cô giáo c2n theo dõi sao cho trD  !"c chEi thoAi 

mái và sau khi chEi biMt thu dNn  Y chEi vf  úng chx. 

*  ./ ch1i: 

—  TiMp tpc s5 dpng các  Y chEi cga giai  oWn tr!Rc và b_ sung thêm nh9ng 

dWng  Y chEi khác nh!: 

+  C2n trang bw nh9ng  Y chEi góp ph2n phát triQn c5  Zng: bóng các loWi, 

vòng, xe  Wp 3 bánh, các kiQu xe  zy, ô tô,  2u xe l5a, bAng gx nho,  

bpc gx...  
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+  C#n có nh(ng d+ng c+ ,-c bi0t 2 khu ch5i: b+c g7 6 c9nh, c#u thang  

các ki=u khác nhau, các d+ng c+ ph+ ,= ch5i bóng (c@t bóng, rB bóng, 

c#u gôn...). 

+  Nên có m@t b@ xJp hình lMn ,= cho trO ch5i trong sàn và m@t b@ xJp 

trung bình cho trO ch5i trên bàn.  

Só là nh(ng b@ xJp hình ,5n giTn: bUng nh(ng chi tiJt rVi r9c, trO có th= 

lWp ghép thành nh(ng vYt không phZc t9p (m[u, nút, nh]a IC, các hình 

h_c, kh`i g7...) 

Ví d+: Làm nhà bUng nh(ng mdu g7 gWn vMi nhau… 

+  Trò ch5i xây d]ng chiJm m@t vj trí trong ho9t ,@ng cka trO tl 25 — 36 

tháng tuBi. Kr nsng st d+ng vYt li0u xây d]ng ,ã có tl lZa tuBi trvMc, nay 

d#n ,vwc hoàn thi0n và ckng c`. Chính vì vYy c#n tsng cvVng thêm ,x 

dùng, ,x ch5i cho nhóm góc này. 

+  Sx ch5i thvVng ,vwc sWp xJp vào các góc ch5i (góc bJ em, góc bác sr, góc 

thw làm ,#u…). Sx ch5i dùng cho trò ch5i phTn ánh ,vwc xJp m@t cách 

t] nhiên trên giá, trên tk, xJp m@t cách g_n gàng ,= cho trO có th= l[y lúc 

nào c#n cho trò ch5i. 

*  Nhi%m v( c*a giáo viên: 

—  Giáo viên nói chuy0n vMi trO v| m_i chuy0n và ,-c bi0t phTi giTi thích ,= 

trO hi=u m`i quan h0 gi(a các s] vYt và các hi0n tvwng riêng lO. 

Ví d+: Vào mùa thu, khi ,i d9o xem lá r5i, giáo viên giTi thích cho trO 

nghe: lá r5i vì trVi tr2 l9nh, m-t trVi chiJu sáng ít h5n, gió l9nh thBi nhi|u 

h5n... Hay khi th[y trVi t9nh mva, giáo viên yêu c#u trO tMi g#n cta sB ,= 

ngó xem có th= ,i d9o ,vwc hay không. 

—  Không nên giúp trO ngay khi th[y trO g-p khó khsn mà ,= trO suy nghr 

m@t chút. NJu th[y trO không th= làm ,vwc thì giáo viên c�ng không 

nh[t thiJt phTi làm thay trO t[t cT mà có th= giTng giTi cách làm và giTi 

thích t9i sao phTi làm nhv vYy ,= trO t] giTi quyJt nhi0m v+. 

—  Tham gia vào trò ch5i do trO t] nghr vMi m+c ,ích làm trò ch5i phong 

phú và phZc t9p h5n. 

—  TiJn hành nh(ng bi0n pháp ,-c bi0t ,= d9y và gwi ý nhWc trO nhv: ,va 

thêm m@t vài ,x ch5i ho-c chính cô giáo tham gia vào trò ch5i vMi trO, 

nâng cao hZng thú cka trO bUng nh(ng câu h�i gwi ý, bUng cách trò 

chuy0n theo chk ,| ch5i, thêm bMt m@t s` cách ch5i. Khi tham gia ch5i 

vMi trO, giáo viên không nên bWt bu@c trO ch5i theo ý mình. 



 |  MODULE MN 8  
114 

Ví d$: Khi tr+ m-i cô “n2m” th4 món canh thì cô li9n b;o: “Ôi, canh nóng 

quá, CDa cô cái thìa CE cô quFy lên”, nh- Có dIn dJt tr+ vào trò chNi và 

thêm bOt nhPng trQng thái, tình huRng khác nhau. 

— Giáo viên tW chXc cho tr+ Ci tham quan, tW chXc quan sát môi trD-ng 

xung quanh. 

—  N2u thFy tr+ nào không ch\m chú vOi trò chNi lJm thì giáo viên C2n bên 

tr+, làm tr+ hXng thú vOi trò chNi, C^ng viên tr+ chNi.  

—  Giáo viên ph;i nói Cúng, nói rõ ràng, phát âm tbng l-i, không v^i, không 

làm sai âm, không “nuRt” chP. 

—  Khi cùng tr+ chNi trò xây ddng, giáo viên giúp tr+ chen hình thXc CE xây, 

gfi ý cách s4 d$ng Cúng CJn các nguyên vht liiu. Giáo viên vba làm vba 

gi;i thích, td tay x2p các hình trDOc mjt tr+, làm các khRi nhà khác nhau, 

liên k2t chúng lQi thành chk C9. li9u này giúp tr+ bi2t dd ki2n hành C^ng 

cka mình. Khuy2n khích tr+ tham gia cùng làm vOi mình. 

Ví d$: Khi chen hình dáng ngôi nhà CE xây, cô yêu cmu tr+ gei tên hình 

qua Có chnnh s4a khái niim cka tr+. 

ĐÁNH GIÁ NỘI DUNG 5 

1. BQn hãy quan sát sN Cr lOp hec cka tr+ 25 — 36 tháng tuWi có diin tích 

45m

2

 vOi các góc hoQt C^ng CDfc bR trí nhD sau: 

      C4a ra vào 

   Góc v\n hec                                             Góc xây ddng 

 

 

Góc Cóng vai có chk C9                                                 

 

 

Góc chNi hec thp                                                              Góc âm nhQc 

 

Góc tQo hình                                                                   Góc thiên nhiên 
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2.  B$n hãy cho ý ki.n nh/n xét s4 56 trên b:ng cách 5=c các thông tin và 

5ánh dBu x vào cDt tE4ng Fng. 

S! 

TT 

N%i dung +,ng ý Không 1,ng ý 

1 SIp x.p vK trí các góc hNp lí.   

2 PQm bQo 5S khoQng trTng cho trU v/n 5Dng.   

3 PWt tên góc 54n giQn và dX nhY.   

4 Có ranh giYi gi]a các góc.   

5 ST góc phù hNp vYi di`n tích phòng lYp.   

3.  B$n hãy thi.t k. l$i các góc trong lYp b$n và trao 5bi vYi 56ng nghi`p 5c 

xây deng môi trEfng ho$t 5Dng góc cho lYp b$n hi`u quQ. 

 

D. KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ 

Câu h4i t6 1ánh giá 

1. B$n hãy 5ánh dBu x vào phE4ng án mà b$n cho là 5úng nhBt. 

STT Câu h4i +úng Sai 

1 

Se phát tricn cQm xúc cSa trU ti 3 — 12 tháng tubi là 

chS y.u, c4 bQn. 

  

2 

Môi trEfng giáo dmc cho trU ti 3 — 12 tháng tubi 

không cnn thay 5bi qua ting tháng tubi cSa trU. 

  

3 

Không nhBt thi.t phQi phân chia hai khu vec  

(ch4i — ngS) trong nhóm trU. 

  

4 P6 ch4i 5ENc luân chuycn thEfng xuyên.   

5 

Xây deng môi trEfng giáo dmc âm nh$c trong lFa 

tubi ti 3 — 12 tháng là quá sYm, không cnn thi.t. 
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STT Câu h'i )úng Sai 

6 

L#a tu'i 3 — 12 tháng tu'i  còn quá nh4 nên không 

c8n có các góc ch:i trong nhóm l?p. 

  

7 DDy trF cách c8m lGy HI ch:i và sM dOng HI ch:i.   

8 

NhiRm vO cSa giáo viên là các tác HTng giáo dOc HU 

phát triUn các xúc cXm tích cZc, d\:ng tính cho trF. 

  

2.  BDn hãy Hánh dGu x vào ph\:ng án mà bDn cho là Húng nhGt. 

STT Câu h'i )úng Sai 

1 

`ac HiUm c: bXn cSa HT tu'i 25 — 36 tháng là phát 

triUn lci nói và t\ duy trZc quan liên quan Hdn lci nói. 

  

2 

SZ thay H'i các hình th#c giao tidp cSa trF v?i ng\ci 

l?n có ý nghha quydt Hinh Hdn sZ phát triUn cSa trF.  

  

3 

Khuydn khích trF nói khi Hang hoDt HTng là rGt c8n 

thidt nhkm phát triUn ngôn ngl cho trF. 

  

4 

Cách bài trí giong nh\ cách bài trí cSa nhóm trF tp 

13 — 24 tháng tu'i. 

  

5 

Vai trò cSa giáo viên t\:ng tZ nh\ nhiRm vO cSa 

giáo viên dDy nhóm trF tp 13 — 24 tháng tu'i sM 

dOng HI dùng, HI ch:i. 

  

6 Giáo viên giúp trF ngay ltp t#c khi trF gap khó khun.   

7 Giáo viên tham gia trZc tidp vào trò ch:i cSa trF.   

3.  BDn hãy cho bidt ý kidn cSa mình vv cách th#c t' ch#c hoDt HTng góc 

hiRu quX bkng cách Hánh dGu x vào cTt t\:ng #ng. 

STT N/i dung )1ng ý 

Không 

51ng ý 

1 

Khi t' ch#c cho trF nhà trF hoDt HTng góc, giáo viên 

chw c8n ttp trung vào hoDt HTng cSa giáo viên. 

  

2 

Khi t' ch#c cho trF nhà trF hoDt HTng góc, giáo viên 

chw c8n ttp trung vào hoDt HTng cSa giáo viên và trF 

nhà trF. 
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STT N$i dung *+ng ý 

Không 

0+ng ý 

3 

Khi t& ch(c cho tr+ nhà tr+ ho.t /0ng góc, giáo viên 

ch7 c8n t9p trung vào ho.t /0ng c<a tr+. 

  

4 

Khi ho.t /0ng, tr+ nhà tr+ lAng nghe cô giDng giDi, cô 

huy /0ng vFn kiHn th(c và kinh nghiIm sFng c<a 

mình /M truyNn /.t l.i cho tr+. 

  

5 

Trong quá trình ho.t /0ng, giao tiHp giRa cô giáo và 

tr+ ngày càng nhiNu, tSng cTUng nhiNu d.ng thông 

tin: tX cô /Hn tr+, tr+ /Hn tr+, tr+ /Hn cô. 

  

6 

Trong quá trình ho.t /0ng, giao tiHp giRa cô giáo và 

tr+ theo m0t chiNu thông tin, tX cô /Hn tr+. 

  

4.  B.n hãy quan sát và nh9n xét vN góc ho.t /0ng c<a tr+ trong l^p b.n 

b`ng cách /ánh dau x vào ô phù hcp theo bDng sau: 

S1 

TT 

N$i dung *+ng ý 

Không 

0+ng ý 

1 

Tên gei c<a các góc phù hcp v^i ch< /iMm,  

df hiMu. 

  

2 Các /i dùng, /i chji phong phú.   

3 

Chat liIu các /i v9t trong các góc giúp tr+ df 

nh9n th(c /úng vN thH gi^i thlc v9t. 

  

4 Các góc /Tcc trTng bày phù hcp v^i t8m nhìn.   

5 Có quá nhiNu th( trong m0t góc.   

6 BF trí các góc chji trong l^p hcp lí, khoa hec.   
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PHẢN HỒI CHO CÂU HỎI TỰ ĐÁNH GIÁ 

1.  B$n hãy )ánh d,u x vào ph34ng án mà b$n cho là )úng nh,t. 

STT Câu h'i )úng Sai 

1 

S= phát tri@n cAm xúc cBa trD tE 3 — 12 tháng tuIi là 

chB yJu, c4 bAn. 

x  

2 

Môi tr3Nng giáo dOc cho trD tE 3 — 12 tháng tuIi 

không cQn thay )Ii qua tEng tháng tuIi cBa trD.  

 x 

3 

Không nh,t thiJt phAi phân chia hai khu v=c  

(ch4i — ngB) trong nhóm trD. 

x  

4 YZ ch4i )3[c luân chuy@n th3Nng xuyên. x  

5 

Xây d=ng môi tr3Nng giáo dOc âm nh$c trong l_a 

tuIi tE 3 — 12 tháng là quá sam, không cQn thiJt. 

 x 

6 

L_a tuIi 3 — 12 tháng tuIi còn quá nhe nên không 

cQn có các góc ch4i trong nhóm lap. 

 x 

7 D$y trD cách cQm l,y )Z ch4i và sh dOng )Z ch4i. x  

8 

Nhikm vO cBa giáo viên là các tác )lng giáo dOc )@ 

phát tri@n các xúc cAm tích c=c, d34ng tính cho trD. 

x  

2. B$n hãy )ánh d,u x vào ph34ng án mà b$n cho là )úng nh,t. 

STT Câu h'i )úng Sai 

1 

Ync )i@m c4 bAn cBa )l tuIi 25 — 36 tháng là phát 

tri@n lNi nói và t3 duy tr=c quan liên quan )Jn lNi nói. 

x  

2 

S= thay )Ii các hình th_c giao tiJp cBa trD vai ng3Ni 

lan có ý nghqa quyJt )rnh )Jn s= phát tri@n cBa trD.  

x  

3 

KhuyJn khích trD nói khi )ang ho$t )lng là r,t cQn 

thiJt nhsm phát tri@n ngôn ngt cho trD. 

x  

4 

Cách bài trí givng nh3 cách bài trí cBa nhóm trD tE  

13 — 24 tháng tuIi. 

 x 

5 

Vai trò cBa giáo viên t34ng t= nh3 nhikm vO cBa giáo 

viên d$y nhóm trD tE 13 — 24 tháng tuIi. 

 x 

6 Giáo viên giúp trD ngay lyp t_c khi trD gnp khó khzn.  x 

7 Giáo viên tham gia tr=c tiJp vào trò ch4i cBa trD. x  
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3. B$n hãy cho bi-t ý ki-n c1a mình v6 cách th8c t9 ch8c ho$t :;ng góc 

hi>u quA bBng cách :ánh dDu x vào c;t tGHng 8ng. 

STT N$i dung *+ng ý 

Không 

0+ng ý 

1 

Khi t9 ch8c cho trL nhà trL ho$t :;ng góc, giáo viên 

chO cPn tQp trung vào ho$t :;ng c1a giáo viên. 

 x 

2 

Khi t9 ch8c cho trL nhà trL ho$t :;ng góc, giáo viên 

chO cPn tQp trung vào ho$t :;ng c1a giáo viên và trL.  

x  

3 

Khi t9 ch8c cho trL nhà trL ho$t :;ng góc, giáo viên 

chO cPn tQp trung vào ho$t :;ng c1a trL. 

 x 

4 

Khi ho$t :;ng, trL nhà trL lVng nghe cô giAng giAi, cô 

huy :;ng vYn ki-n th8c và kinh nghi>m sYng c1a 

mình :[ truy6n :$t l$i cho trL. 

 x 

5 

Trong quá trình ho$t :;ng, giao ti-p gi^a cô giáo và 

trL ngày càng nhi6u, t_ng cG`ng nhi6u d$ng thông 

tin: tb cô :-n trL, trL :-n trL, trL :-n cô. 

x  

6 

Trong quá trình ho$t :;ng, giao ti-p gi^a cô giáo và 

trL nhà trL theo m;t chi6u thông tin, tb cô :-n trL. 

 x 

GI"I THI&U M)T S+ ,- DÙNG, ,- CH3I  

,4 T5O MÔI TR9:NG HI&U QU< 

de DÙNG: CÙNG TÔI KHÁM PHÁ 

Tác giA: Nguyqn Thr Hi>p, ds Thr  PhGHng ThAo, Nguyqn Thr PhGtng, 

Ph$m Thr Nguy>t. 

dHn vr: TrG`ng MPm non Hung Kì — Yên Th- — BVc Giang 

1.  Chu4n b6  

Nh^ng mAnh gs nhx ghép l$i, m;t sY ph- phzm :Gtc làm s$ch, an toàn 

(h;p kem, h;p th$ch, Yng s^a, xYp...). 

2.  Cách làm 

Kích thG~c bAng: d�a vào di>n tích l~p :[ có kích thG~c phù htp (khoAng 

1,2m × 90cm là vba). 
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—  G# dán '( 'óng t, góc, có chia ng2n '( bày '6 ch7i. 

C2n c: vào di=n tích góc ch7i mà giáo viên thiAt kA các ng2n trên giá. 

Có giá 'D '( khi dùng bFng 'a n2ng 'GHc thuJn ti=n. 

 

 

3.  Cách s( d*ng 

*  SM dNng cho các hoOt 'Png (hoOt 'Png hRc, hoOt 'Png ch7i...). 

—  Phía trGUc: 

+  X( nguyên vYn thì cánh t, tOo thành mPt khoFng tr[ng khi tr\ ch7i hoOt 

'Png góc s^ trGng bày các sFn ph`m mà tr\ tOo ra. Và là chiAc bFng tc 

cho tr\ sM dNng hoOt 'Png hRc có ch, 'ích nhG hoOt 'Png làm quen vUi 

toán, khám phá khoa hRc... 

+  Khi cánh cMa t, 'GHc kéo lên thì cánh t, 'GHc sM dNng cho nhn c,a máy 

chiAu phNc vN cho công ngh= thông tin. 
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+  "#ng th(i s+ d-ng b/ng này 23 treo tranh m9u ph-c v- cho các  

môn h@c nhA: TDo hình, Làm quen chI viJt, Khám phá môi trA(ng 

xung quanh... 

+ Bên trong là giá 2Qng 2# dùng, 2# chSi ph-c v- cho hoDt 2Tng góc, các 

trò chSi sáng tDo,  trò chSi h@c tWp... 

+  Có th3 gYn mTt chiJc 2#ng h# h@c tWp Z phía trA\c b/ng, giúp cho tr  ̂

làm quen v\i các chI s_ và chI cái khi tr^ chSi trong góc. 

+  Bên dA\i là nhIng bánh xe dùng 23 di chuy3n giá 2# dùng ta nSi này 2Jn 

nSi khác mTt cách db dàng (k3 c/ tr^ tQ di chuy3n). 

—  Xoay sang phía sau là s+ d-ng cho môn h@c toán, giúp cho tr̂  db dàng 

nhWn ra các hình nhA: hình vuông, hình tròn, hình tam giác, hình chI 

nhWt, tDo cho tr^ tho/i mái, hgng thú, vaa h@c vaa chSi Z m@i lúc mà tr  ̂

v9n lhy 2# dùng 2Aic khi tr^ cjn. 

Ví d-: Con hãy lhy cho cô 2# dùng trong ô hình tròn, ô hình vuông... 

 

"m DÙNG: BÉ TsP CÀI NÚT 

"Sn vx: TrA(ng Mjm non Hoa H#ng — Gò Vhp — Tp. H# Chí Minh 

1.  Nguyên v*t li.u 

N{ 2| màu, miJng lót n#i, bông gòn, nút áo to nh} 2| loDi, mYt nhQa… 
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2.  Cách làm 

2.1. Các hình r+i 

—  N# các màu c)t thành hình r/i chú h2 hình trái cây, hoa lá v:i các kích 

th=:c khác nhau (theo t@ng cBp). Sau Gó, úp t@ng cBp hình khâu và 

nhIi bông gòn. Giáo viên tìm thêm mOu GP tQo các hình phong phú, Ga 

dQng hSn.  

—  G)n m)t, miTng (c)t bUng n#) cho chú h2, trái cây... 

—  Vính nút áo, dây khuy hai bên cWa chú h2 trái cây. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. G.i n/  

— C)t 4 miZng n# hình tam giác (4 màu: xanh, G], vàng, xanh d=Sng). 

— May dính lQi v:i miZng lót nIi và nhIi bông tQo thành g/i n#. 

—  Vính nút áo vào g/i n#. 

3.  Cách s, d.ng 

Th`c hiTn theo yêu cau hoBc chSi t` do theo ý thích. 

—   Cho trc cài chú h2 cùng màu, sau Gó xen kf màu. 

— Cho trc cài chú h2 cùng kích th=:c, sau Gó xen kf to, nh]. 

— Cho trc cài các chú h2 thành mgt dây dài theo ý thích v2 màu s)c, kích 

th=:c, hình dQng. 

— Cho trc cài các hình vào g/i n# t=Sng hng v:i các tam giác màu trên g/i n#. 

 



XÂY DỰNG MÔI TRƯỜNG GIÁO DỤC CHO TRẺ 3 – 36 THÁNG  |   
123 

 ! DÙNG: CHI+C H,P KÌ DI0U 

Tác gi7: Lê Th; H<ng Vân 

 @n v;: TrCDng MFm non ThIc hành — tMnh Yên Bái 

1.  Nguyên v*t li.u 

  HPp bìa cát tông; v7i phin trWng: 4 m7nh (chiZu rPng 50cm, chiZu dài 

50cm); ga vbn: 6 thanh dài 50cm; sWt vbn: 16 mm; mPt may @ xe ijp ck; 

v7i vbn may rèm trang trí; giny màu; mPt bóng iipn nhq, r phích cWm; 

iinh (2mm):  10 cái; btng dính hai mut: 1 cuPn. 

2.  Cách làm 

2.1. Ph&n khung: 4 thanh ga làm thành mPt khung vuông có chiZu dài 

50cm, rPng 50cm. 

  V7i phin trWng che kín xung quanh khung ga. (Dán bzng btng dính hai 

mut, không i{ trùng v7i). 

2.2. Bàn quay 

—  Lny sWt vbn u}n thành mPt chi~c bàn quay hình tròn có iCDng kính 50cm. 

—  Trbc � gi�a gWn v�i chân i~ có hình tròn iCDng kính 30cm. 

—  Trbc và bàn quay có th{ quay nhD may @ xe ijp gWn vào gi�a  chân i~ v�i 

trbc quay. 

—   { i< dùng có tính th�m m�, phFn ti~p xúc c�a khung ga v�i bàn quay 

may mPt rèm che. 

3.  Cách s8 d:ng                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Khi cho tr� hojt iPng ngoài trDi: "Chi~c hPp kì dipu" là phC@ng tipn giúp 

tr� quan sát các hipn tC�ng thiên nhiên, tìm hi{u môi trCDng xung quanh 

bzng cách cô gWn tranh, hình 7nh cho tr� quan sát trC�c khi iàm thoji, 

trò chuypn v�i tr�.  }i v�i t�ng môn h�c thì vipc s� dbng các phC@ng 

tipn này khác nhau, cb th{ là:  

—  Môi trCDng xung quanh: Khung dùng i{ gWn tranh houc lôtô i{ tr�  nh�n 

bi~t th� mà cô cFn cung cnp. 

—  Cho tr� làm quen v�i ti~ng Anh: Dùng các hình 7nh có gWn ch� cho tr� 

i�c, giúp tr� ghi nh� t� m�i nhanh và tr� s� h�ng thú h@n. 

—  Hojt iPng cho tr� làm quen v�i Toán: GWn s} nh�n bi~t s} lC�ng; nh�n 

bi~t ch� s}. 
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—  Ho$t &'ng T$o hình: G/n tranh m3u cho tr6 quan sát. 

—  Ho$t &'ng Âm nh$c: T< ch=c xem hình @nh và &oán tên bài hát. 

—  FGc biHt vIi môn VLn hMc: "ChiPc h'p kì diHu" sT dUng &VWc nhiXu hình 

th=c:  

+  K[ chuyHn b]ng r^i bóng: Th/p m't bóng &iHn vào gi`a khung v@i thì 

khung v@i sa trb thành m't sân khdu nhe &[ bi[u difn r^i bóng cho tr6, 

giúp tr6 h=ng thú khi c@m thU tác phim vLn hMc.    

+  Dùng &[ g/n tranh truyHn minh ho$ cho câu chuyHn. 

+  K[ chuyHn b]ng mô hình d^i dlt. 

+  G/n tranh &[ tr6 k[ truyHn sáng t$o theo ý hi[u cna tr6. 

+  FMc k[, trích d3n, &àm tho$i theo trình tp, n'i dung cna bài thq, câu 

chuyHn: Msi mGt cna chiPc h'p là m't b=c tranh mang n'i dung minh 

ho$ cna bài thq hoGc câu chuyHn. Giáo viên sa quay h'p &[ tr6 &Mc thq 

hoGc theo dõi câu chuyHn và &àm tho$i theo n'i dung câu chuyHn hoGc 

bài thq. 

—  Ho$t &'ng góc: ST dUng trong góc thV viHn &[ tr6 xem tranh, k[ chuyHn 

theo tranh, “&Mc” truyHn b]ng hình @nh... 

K!t lu&n 

Trong chVqng trình &<i mIi giáo dUc mym non hiHn nay, tr6 là trung tâm 

cna tdt c@ các ho$t &'ng. Tr6 &VWc tích cpc ho$t &'ng, &VWc làm, &VWc 

tr@i nghiHm &[ khám phá thP giIi xung quanh nh]m phát tri[n tr6 toàn 

diHn, phát huy tính tích cpc, linh ho$t, &'c lzp cna tr6 trong các ho$t 

&'ng. Do &ó, xây dpng môi trV{ng  giáo dUc cho tr6  t| 3 — 36 tháng tu<i 

ho$t &'ng là nhiHm vU không th[ thiPu trong trV{ng mym non. Thông 

qua môi trV{ng, tr6 th[ hiHn &VWc mình. Môi trV{ng t^t, an toàn, &@m 

b@o thì tr6 ho$t &'ng t^t, phát tri[n t^t. 

Msi tr6 có m't kh@ nLng khác nhau cho nên m=c &' tích cpc ho$t &'ng 

c�ng khác nhau trong m't môi trV{ng giáo dUc nhdt &�nh. Mu^n tr6 t|  

3 — 36 tháng tu<i ho$t &'ng tích cpc trong môi trV{ng giáo dUc, giáo viên 

cyn th[ hiHn vai trò chn &$o trong viHc hVIng d3n tr6 ho$t &'ng vIi &� 

vzt, khám phá môi trV{ng xung quanh. Giáo viên cyn dpa vào &Gc &i[m 

phát tri[n tâm sinh lí cna tr6 mà &Va ra cách t< ch=c, thpc hiHn xây dpng 
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môi tr&'ng hi+u qu.. Giáo viên ph.i chu7n b9 các lo;i <= dùng, <= chAi 

phong phú, <a d;ng, phù hDp vEi lFa tuGi và cIn t;o ra môi tr&'ng giáo 

dJc có nhLng ho;t <Mng hNp dOn, thuPn ti+n <Q thRc hi+n ch&Ang trình 

giáo dJc mIm non hi+u qu., <;t mJc tiêu. Giáo viên cIn chú trTng nhiUu 

hAn nLa <Vn vi+c làm <= dùng, <= chAi tR t;o vEi ngu=n nguyên vPt li+u 

mX <a d;ng, phong phú, <áp Fng nhu cIu vui chAi cYa trZ. 

Giáo viên xây dRng môi tr&'ng giáo dJc lành m;nh, t;o không khí thân 

thi+n, cXi mX trong môi tr&'ng Ny <Q trZ <&Dc phát huy t_i <a mTi tiUm 

n`ng sbn có cYa mình.  

Xây dRng môi tr&'ng giáo dJc là mMt công vi+c khá phFc t;p, nh&ng <Q 

sd dJng môi tr&'ng giáo dJc <ó sao cho có hi+u qu. l;i còn phFc t;p 

hAn. Vì vPy, <Q tiVt ki+m th'i gian, công sFc và tiUn b;c, giáo viên cIn cân 

nhgc kh l&ing khi xây dRng môi tr&'ng và ph.i khai thác tri+t <Q tính 

n`ng tác dJng cYa các <= dùng, <= chAi mà mình <ã làm <Q nâng cao 

chNt l&Dng tG chFc các ho;t <Mng cho trZ nhà trZ. 

Vi+c xây dRng môi tr&'ng giáo dJc cho trZ có tIm quan trTng <kc bi+t, 

t;o <iUu ki+n cho trZ <&Dc phát triQn toàn di+n, góp phIn thRc hi+n 

thành công ch&Ang trình giáo dJc mIm non (ban hành n`m 2009). Tùy 

vào <iUu ki+n cYa trng nAi, giáo viên nên huy <Mng sR tham gia cYa trZ, 

cYa phJ huynh <Q xây dRng và sd dJng môi tr&'ng giáo dJc trong và 

ngoài lEp mMt cách hDp lí và hLu ích, giúp trZ phát triQn hài hòa các 

lhnh vRc. 
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