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A. GIỚI THIỆU TỔNG QUAN 

Môi tr&'ng giáo d-c có 0nh h&2ng, tác 45ng 46n tr7 t8 3 — 6 tu=i r>t l@n 

và có vai trò r>t quan trFng trong viGc hình thành nhân cách toàn diGn 

cJa mLi cá nhân tr7. Trong module này, bRn sT tìm hiUu tác 45ng cJa 

môi tr&'ng và hoRt 45ng chJ 4Ro cJa tr7 lVa tu=i t8 3 — 6 tu=i.  

Khi bRn thXc hiGn các hoRt 45ng trong module MN 9, bRn sT tìm hiUu v[ 

cách t= chVc các hoRt 45ng trong môi tr&'ng giáo d-c dành cho tr7 t8  

3 — 6 tu=i c\ng nh& tìm ra cách thVc xây dXng môi tr&'ng giáo d-c hiGu 

qu0 v@i nh^ng 4i[u kiGn nh>t 4`nh 4U tr7 4&ac hoRt 45ng cá nhân nhi[u 

hbn, tX do khám phá theo ý thích và kh0 nfng cJa mình. ghc biGt, bRn sT 

bi6t cách xây dXng các góc và t= chVc hoRt 45ng trong các góc v@i các 

nguyên vjt liGu skn có cJa 4`a ph&bng và cJa môi tr&'ng thiên nhiên 

gln g\i nhmm giúp tr7 3 — 6 tu=i phát triUn toàn diGn v[ c0 thU ch>t lon 

tinh thln, thXc hiGn ch&bng trình Giáo d-c mlm non ban hành nfm 

2009 4Rt hiGu qu0, ch>t l&ang. 

B. MỤC TIÊU 

1. MỤC TIÊU CHUNG 

HFc viên bi6t vjn d-ng lí lujn và thXc titn 4U xây dXng 4&ac môi tr&'ng 

giáo d-c phù hap v@i 4hc 4iUm tâm sinh lí cJa tr7 t8 3 — 6 tu=i, phù hap 

v@i thXc titn cJa 4`a ph&bng, nhà tr&'ng nhmm phát triUn toàn diGn v[ 

nfm lvnh vXc: nhjn thVc, ngôn ng^, thU ch>t, tình c0m, quan hG xã h5i và 

thym mv cho tr7, góp phln nâng cao ch>t l&ang thXc hiGn ch&bng trình 

giáo d-c mlm non. 

2. MỤC TIÊU CỤ THỂ 

Sau khi hFc module này, bRn có thU: 

2.1. Về kiến thức 

—  Xác 4`nh các 4hc 4iUm, quy lujt phát triUn tâm sinh lí cJa tr7 t8 3 — 6 tu=i.  

—  Nêu 4&ac vai trò, nguyên t|c xây dXng môi tr&'ng giáo d-c cho tr7 trong 

45 tu=i t8 3 — 6 tu=i. 

—  Trình bày 4&ac cách xây dXng môi tr&'ng giáo d-c tích cXc cho tr7 trong 

45 tu=i t8 3 — 6 tu=i. 

2.2. Về kĩ năng 

—   Bi6t t= chVc s|p x6p môi tr&'ng giáo d-c cho tr7 t8 3 — 6 tu=i hoRt 45ng. 
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—  S# d%ng các v+t li/u s2n có 4 56a ph:;ng, nhà tr:?ng 5@ xây dDng môi 

tr:?ng hoHt 5Ing trong lJp cho trK phù hMp; t+n d%ng các thiOt b6 ch;i 

ngoài tr?i 5@ trK vui ch;i hQc t+p. 

—  S# d%ng môi tr:?ng s2n có xung quanh lJp hQc 5@ giúp trK trong 5I tuUi 

tV 3 — 6 tuUi phát tri@n toàn di/n. 

2.3. Về thái độ 

—  Rèn luy/n kh\ n]ng tD hQc 5@ có nh^ng kiOn th_c, k` n]ng c; b\n trong 

vi/c xây dDng môi tr:?ng giáo d%c cho trK trong 5I tuUi tV 3 — 6 tuUi. 

—  Có ý th_c bU sung, 5icu chdnh vi/c làm hàng ngày 5@ tU ch_c môi 

tr:?ng cho trK trong 5I tuUi tV 3 — 6 tuUi hoHt 5Ing ngày càng phong 

phú và hep dfn. 

—  Có ý th_c tD giác s:u tgm, t+n d%ng và s# d%ng các nguyên v+t li/u, phO 

li/u 5@ làm 5i dùng, 5i ch;i cho trK hoHt 5Ing. 

 

C. NỘI DUNG 

Nội dung 1: 

ĐẶC ĐIỂM PHÁT TRIỂN TÂM LÍ CỦA TRẺ TỪ 3 – 6 TUỔI  

Hoạt động: Tìm hiểu hoạt động chủ đạo của trẻ từ 3 – 6 tuổi  

BHn hãy 5ánh deu x vào ph:;ng án mà bHn cho là 5úng. 

STT Câu h'i )úng Sai Không ch1c ch1n 

1 

HoHt 5Ing chn 5Ho cna trK tV  

3 — 6 tuUi là hoHt 5Ing vJi 5i v+t. 

   

2 

HoHt 5Ing chn 5Ho cna trK tV  

3 — 6 tuUi là hoHt 5Ing vui ch;i. 

   

3 

Câu nói “TrK hQc brng ch;i” 

5úng hay sai? 

   

u@ nvm bvt 5:Mc nh^ng 5wc 5i@m phát tri@n tâm lí cna trK tV 3 — 6 tuUi, 

m?i bHn tham kh\o thêm nh^ng thông tin sau 5ây. 
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THÔNG TIN PHẢN HỒI 

*  Ho"t %&ng vui ch.i là ho"t %&ng ch1 %"o c1a tr4 t5 3 — 6 tu9i 

Tr$ ch'i mà h+c, h+c qua ch'i là m1t 34c 3i5m c' b7n và c:t lõi nh<t 

c=a tr$ t> 3 — 6 tuBi và hoDt 31ng vui ch'i c=a tr$ bi5u hiFn G nhHng 34c 

3i5m sau: 

—  Trong 31 tuBi này, khi ch'i trò ch'i, tr$ thNc hiFn các hành 31ng không 

nhQm tDo ra s7n phSm, không nhQm 3Dt kTt qu7 mà nhQm tái tDo lDi quá 

trình, n1i dung c=a hoDt 31ng.  

Ví dZ: Khi 3óng vai 3]u bTp, tr$ thNc hiFn các hành 31ng ch'i theo 3úng 

trình tN có trong thNc ti`n nha: b]u tiên ph7i 3i mua thNc phSm, thái 

rau, thdt xong mfi cho vào n<u, chg không theo trình tN ngahc lDi... 

—  Khi ch'i, tr$ không bit bu1c ph7i thNc hiFn các pha'ng thgc hành 

31ng và thao tác nha thjt. Tr$ có th5 dùng các 3l ch'i thay thT cho các 

3l vjt thjt.  

Ví dZ: Tr$ có th5 dùng que 35 làm kim tiêm c=a cô y tá, dùng các 31ng 

tác mô phmng 35 di`n t7 hành 31ng c=a chú lái xe…  

—  Khi tr$ ch'i sim vai, tr$ nhjp vai m1t ngaoi lfn nào 3ó, tái tDo lDi cu1c 

s:ng, hoDt 31ng và các m:i quan hF c=a ngaoi 3ó vfi m+i ngaoi. 

Ví dZ: Khi tr$ 3óng vai bác sp thì tr$ tái tDo lDi công viFc c=a bác sp nha 

khám bFnh, hmi han tình hình sgc khme c=a bFnh nhân và kê 3'n thu:c. 

Còn khi tr$ sim vai cô y tá thì tr$ tái tDo lDi công viFc chính nha tiêm 

thu:c, chsm sóc bFnh nhân và th5 hiFn m:i quan hF c=a cô y tá vfi bác 

sp, vfi bFnh nhân và ngaoi nhà c=a bFnh nhân. 

—  Thao tác ch'i 3ahc quy 3dnh bGi 34c 3i5m c=a 3l vjt có trong tay tr$.  

Do 3ó các thao tác ch'i không hoàn toàn do ý mu:n ch= quan c=a tr$ và 

3ahc xu<t hiFn trong 3ivu kiFn c=a hành 31ng ch'i. Tr$ chw taGng tahng 

khi tham gia vào tình hu:ng ch'i, còn khi 3gng ngoài cu1c ch'i tr$ 

không taGng tahng, tr$ chw quan sát bDn ch'i m1t cách 3'n thu]n. 

Ví dZ: Khi tr$ có trong tay m1t shi dây hay m1t cây gjy ho4c m1t con 

ngNa 3l ch'i (thú nhún) thì mzi tr$ s{ th5 hiFn hành 31ng ca|i ngNa 

khác nhau.  

—  Hành 31ng ch'i c=a tr$ chw di`n t7 hành 31ng thNc m1t cách khái lahc, 

không chi tiTt, không tw mw, không di`n t7 thao tác kp thujt c=a hành 

31ng thNc. 
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Ví d$: Khi )óng vai b0, m3 trong trò ch9i gia )ình, tr; th<=ng nói và làm 

các viAc c9 bBn gi0ng nh< bCt kì các ông b0, bà m3 nào nh<: tFm cho 

con, cho con Gn, ru con ngI, cho con )i ch9i… 

—  Trong trò ch9i, tr; có thêm nhNng hiOu biPt vQ thP giRi xung quanh. 

Hành )Wng ch9i, thao tác ch9i phBn ánh thP giRi khách quan. 

—  Tình hu0ng ch9i xuCt hiAn Y tr; d<Ri tác )Wng cIa cBm xúc m[nh xuCt 

hiAn Y tr;. Ngh]a là, ch^ s` vat, hiAn t<bng nào gây cho tr; cBm xúc m[nh 

me mRi thôi thúc tr;  thO hiAn trong trò ch9i. 

Ví d$: Tr; )ã bg )au b$ng thì khi ch9i trò ch9i bác s], tr; se )<a tình 

hu0ng bg )au b$ng vào trò ch9i mWt cách hhng thú, chân th`c nhCt. 

—  Trong môi tr<=ng giáo d$c, tr; tái t[o l[i hành )Wng vRi )i vat, sau )ó tr; 

tái t[o l[i m0i quan hA giNa ng<=i vRi ng<=i. Thông qua ch9i, tr; thâm 

nhap ngày càng sâu h9n cuWc s0ng cIa nhNng ng<=i lRn xung quanh. 

Ví d$: Khi tr; )óng vai ng<=i bán hàng, tr; t` thja thuan, th<9ng l<bng, 

dikn )[t ý kiPn cIa mình khi bán homc mua. Qua )ó, tr; hoc cách hng xp 

giNa ng<=i vRi ng<=i nh< chào hji, cBm 9n )O dqn có nhNng hành vi hng 

xp vGn minh trong giao tiPp. Tr; nFm bFt )<bc nhNng quy tFc rn kín cIa 

trò ch9i, vai ch9i. 

*  Nh"ng &'c &i*m khác c.n l0u ý 

—  Ho[t )Wng hoc tap là ho[t )Wng )<bc tiPn hành nhtm l]nh hWi các tri thhc, 

k] nGng, k] xBo mRi chh không nhtm thu )<bc kPt quB bên ngoài. u tr; tv  

3 — 6 tuyi, viAc d[y hoc )<bc xen vào nhNng hình thhc giao tiPp khác nhau 

cIa ng<=i lRn và tr; em nh< trò ch9i và ho[t )Wng có sBn phrm. 

—  Tr; hhng thú vRi cái mRi l[, nBy sinh Y tr; tính ham hiOu biPt, thO hiAn là 

tr; hay )mt câu hji, )mc biAt là câu hji “T[i sao?”, “~O làm gì?”.  Ví d$: 

~Pn 3 — 4 tuyi s0 l<bng các câu hji không nhiQu, th<=ng nhtm tRi )O mY 

rWng kiPn thhc, nên các câu hji là: “Cái gì )ây?”, “Con gì )ây?”, “Kêu thP 

nào?”... ~Pn m�u giáo lRn 5 — 6 tuyi, s0 l<bng câu hji cIa tr; tGng lên 

)áng kO và chiPm <u thP, )a d[ng các lo[i câu hji )<bc tr; sp d$ng. Tr; 

quan tâm sâu sFc )Pn viAc tìm hiOu )mc )iOm cIa s` vat hiAn t<bng và 

công d$ng cIa chúng, nên tr; hay )mt các câu hji: “Nh< thP nào?”,  

“u )âu?”, “Khi nào?”, “Có bao nhiêu?”, “~O làm gì?”, “T[i sao?”… 

—   Tr; m�u giáo nh� và bé ch^ tiPp nhan nhiAm v$ hoc tap khi các kiPn thhc, 

k] nGng, k] xBo tiPp thu )<bc có thO áp d$ng ngay vào ho[t )Wng th`c 

hành hCp d�n nh< vui ch9i hay ho[t )Wng t[o ra sBn phrm. NhiAm v$ 
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h!c t%p c'a tr* +, tu.i này c3n +45c giao m,t cách gián ti:p d4<i hình 

th>c c'a ho?t +,ng vui chAi hoBc ho?t +,ng thCc tiDn cE thF nào +ó. I:n 

tu.i mJu giáo l<n, tr* có thF hiFu +45c ý nghNa c'a nhiOm vE h!c t%p là 

giúp tr* lNnh h,i +45c các ki:n th>c, kN nRng, kN xTo m<i, tr* sV giWi hAn. 

Chính vì v%y tr* 5 — 6 tu.i sV tC giác, ch' +,ng và có ý th>c, ch' +ích lNnh 

h,i ki:n th>c, kN nRng, kN xTo trong quá trình tham gia ho?t +,ng. 

ĐÁNH GIÁ NỘI DUNG 1 

B?n hãy trT l`i nhang câu hWi sau vào vc h!c t%p c'a mình: 

1.  Ho?t +,ng ch' +?o c'a tr* tg 3 — 6 tu.i là ho?t +,ng nào? B?n hãy nêu 

m,t vài +Bc +iFm cA bTn c'a ho?t +,ng ch' +?o +ó. 

2.  T?i sao phTi nnm bnt +Bc +iFm tâm lí c'a tr* khi xây dCng môi tr4`ng 

giáo dEc cho tr* tg 3 — 6 tu.i? 

Nội dung 2: 

SỰ PHÁT TRIỂN CHỦ ĐỀ CHƠI VÀ NỘI DUNG CHƠI Ở TRẺ 

TỪ 3 – 6 TUỔI  

Hoạt động: Tìm hiểu sự khác biệt về chủ đề chơi và nội dung 

chơi giữa các độ tuổi ở trẻ mẫu giáo  

DCa vào ki:n th>c và kinh nghiOm c'a mình, b?n hãy trT l`i câu hWi sau: 

—  Ch' +q chAi và n,i dung chAi c l<p b?n hiOn nay nh4 th: nào? B?n hãy 

quan sát tr* trong hai nhóm chAi nru Rn (3 — 4 tu.i và 4 — 5 tu.i hoBc 5 — 6 

tu.i). B?n hãy quan sát cách chAi, n,i dung chAi c'a tr* +F tìm ra sC khác 

nhau vq n,i dung và ch' +q chAi c'a tr* trong hai +, tu.i +ó. 

B?n hãy vi:t ra nhang +iqu trên vào ph3n +F trvng theo g5i ý d4<i +ây: 

—  Ch' +q chAi: 

 

 

 

— N,i dung chAi: 
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— S# khác nhau v, ch- ., ch/i và n2i dung ch/i c-a hai nhóm ch/i: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sau $ó b'n hãy $,i chi/u nh0ng n2i dung v5a vi/t v7i nh0ng thông tin 

d97i $ây và t< hoàn thi>n n2i dung tr@ lBi câu hCi. 

THÔNG TIN PHẢN HỒI 

—  Ch- ., ch/i là l:nh v#c hi;n th#c .=>c tr@ phBn ánh trong trò ch/i  

và .=>c diEn ra tuFn t# tG các trò ch/i ch- ., v, sinh hoIt .Jn các trò 

ch/i v, lao .2ng sBn xuLt và sau .ó là các trò ch/i v, chính trN — xã h2i. 

Các trò ch/i này có thR cùng phBn ánh m2t ch- ., nh=ng có n2i dung 

ch/i khác nhau.  

Ví dU: Cùng là ch/i ch- ., “gia .ình” nh=ng n2i dung ch/i khác nhau: 

“MGng sinh nhZt c-a m[” (ho]c nh^ng ng=_i thân khác: ông, bà, bd, anh 

chN...), “MGng thf ông ngoIi” (ho]c nh^ng bZc cao tugi khác trong nhà: 

ông n2i, bà n2i, bà ngoIi...); “Ngày gij bác Lan”, “TJt Trung thu”... 

Hay n2i dung ch/i th=_ng .=>c mn r2ng dFn nh=: Ch/i n góc NLu on thì 

tr@ ch/i tG mô hình nhp: bJp on trong gia .ình, nhà on c-a xí nghi;p sBn 

xuLt ô tô, cqa hàng on udng trên phd rsi mn r2ng ch/i thành nhà hàng, 

khách sIn. 
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—  N#i dung ch+i: là nh/ng gì mà tr4 tách ra nh7 là m#t y9u t: c+ b<n c=a 

ho?t @#ng ng7Ai lBn và ph<n ánh trong trò ch+i. Trong trò ch+i, tr4 ph<n 

ánh hành @#ng vBi @I vJt hoKc ph<n ánh m:i quan hM gi/a ng7Ai vBi 

ng7Ai và tuân th= các quy tOc hành vi, các quan hM xã h#i. SS phát triTn 

n#i dung ch+i thT hiMn U viMc tr4 dVn chuyTn viMc tái t?o l?i hành @#ng 

vBi @I vJt sang tái t?o m:i quan hM gi/a ng7Ai vBi ng7Ai.  

*  S# phát tri*n n,i dung ch1i 2 tr3 t4 3 — 4 tu8i:  

Tr4 ch+i các trò ch+i rXt @+n gi<n và th7Ang ch+i c?nh nhau thành 

nh/ng nhóm nhZ vBi b?n. Do @ó giáo viên cVn t] ch^c cho tr4 ch+i 

thành nhóm @T tr4 bi9t ch+i cùng nhau. S: l7`ng ch= @a ch+i c=a tr4 còn 

h?n ch9. Tr4 th7Ang ph<n ánh cu#c s:ng gVn gbi c=a tr4. Ví de tr4 ch+i: 

“Mh con”; “ki thlm b?n”…, thAi gian ch+i th7Ang kéo dài 10 — 15 phút. 

—  N#i dung ch+i c=a tr4 c+ b<n là lKp @i lKp l?i nhiau lVn m#t hành @#ng 

vBi m#t @I ch+i, @I vJt, ví de: thái rau, rta bát... nh7ng tr4 rta rau l?i 

không @em nXu, rta bát khi bát còn s?ch… kiau @ó có nghwa là, các hành 

@#ng ch+i c=a tr4 @7`c triTn khai @Vy @= nh7ng không mang tính rút 

gxn, chy thSc hiMn nh/ng hành @#ng @+n l4 ch^ ch7a có sS k9t n:i các 

hành @#ng trong m#t chuzi dây chuyan c=a công viMc. 

—   Tr4 3 tu]i có thT ch+i thành nhóm nhZ 2 — 3 tr4 trong m#t thAi gian ngOn 

3 — 5 phút, sau @ó tr4 liên k9t vBi các nhóm khác. 

—  Tuy là tham gia ch+i cùng nhau nh7ng tr4 ít chú ý @9n hành @#ng c=a 

nhau, chúng ch+i “c?nh nhau” và không giao ti9p vBi nhau. 

—  Ch= @a ch+i và vai ch+i th7Ang không @7`c tr4 lJp k9 ho?ch t� tr7Bc mà 

tùy thu#c @I ch+i có trong tay tr4. N9u trong tay tr4 có cái :ng thì tr4 làm 

bác sw. N9u trong tay tr4 có cKp nhiMt @# thì tr4 s� làm cô y tá, @ó là do 

v:n kinh nghiMm c=a tr4 còn h?n ch9. Giáo viên cVn h7Bng d�n tr4 th<o 

luJn và nói va vai ch+i, n#i dung, @I ch+i và k9 ho?ch ch+i c=a mình, dVn 

giúp tr4 @�nh hình @7`c vai ch+i c=a mình. 

—  Xung @#t c+ b<n gi/a các tr4 trong trò ch+i là do tranh giành @I ch+i @T 

tr4 có thT thSc hiMn @7`c hành @#ng ch+i. 

*  S# phát tri*n ch9 :;, n,i dung ch1i 2 tr3 t4 4 — 5 tu8i: 

— Ch= @a ch+i c=a tr4 @ã mU r#ng và n#i dung ch+i phong phú h+n, thAi 

gian ch+i c=a tr4 có thT kéo dài @9n 40 — 50 phút và nhóm ch+i cbng phát 

triTn. Tr4 có thT ch+i thành t�ng nhóm t� 2 — 5 tr4. 
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—  "#n tu'i này, tr- .ã có th3 xây d7ng ch9 .: ch;i và vai ch;i. 

—  Xung .@t xAy ra trong trò ch;i ch9 y#u là do vai ch;i: Ai .óng vai gì? và 

hành .@ng ch;i (tr- cJng .ã bi#t tranh luLn vMi bNn khi ch;i: “Không 

.úng rTi”; “PhAi làm th# này chY”...). 

—  N@i dung ch;i c; bAn c9a tr- là th3 hi\n m]i quan h\ gi_a ng`ai vMi ng`ai. 

—  Các hành .@ng ch;i c9a tr- mang tính khái quát, phong phú h;n, hành 

.@ng này .`fc n]i ti#p bgng hành .@ng kia .3 dihn .Nt m@t m]i quan h\ 

nhit .jnh vMi ng`ai khác, phù hfp vMi vai mà tr- .ang dihn. 

—  Tr- hmc cách phnc tùng các quy toc, hành vi nhit .jnh phù hfp vMi vai 

ch;i, mpc dù quy toc .ó có th3 trái ng`fc vMi mong mu]n c9a tr-. 

*  S! phát tri)n ch, -. và n1i dung ch5i 6 tr7 t8 5 — 6 tu<i:  

—  Ch9 .: ch;i c9a tr- .a dNng h;n, phAn ánh cu@c s]ng hi\n th7c r@ng và 

xa h;n nh` “Csa hàng tn”, “Siêu thj”...  

—  Thai gian ch;i c9a tr- kéo dài h;n (.#n hàng gia hopc .`fc duy trì tMi  

vài ngày). 

—  Khi th7c hi\n các hành .@ng ch;i, tr- `u tiên cho vi\c ss dnng k#t quA 

c9a nh_ng hành .@ng .ó cho các thành viên khác c9a trò ch;i. Niu 

“cháo” rTi thì .' vào .xa, “rau” .`fc thái ra là .3 dành cho búp bê. 

—  Các hành .@ng ch;i c9a tr- .`fc rút gmn, khái quát hóa và mang tính 

`Mc l\. 

—  N@i dung ch;i c; bAn c9a tr- là tuân th9 các quy toc hành vi xã h@i và các 

m]i quan h\ xã h@i phù hfp vMi vai ch;i.  

Ví dn: Tr- nói: “Bác sx mà lNi nói vMi b\nh nhân nh` vLy à?”... 

ĐÁNH GIÁ NỘI DUNG 2 

B?n hãy t! cho -i)m v. nhDng kiFn thGc b?n có trong lKnh v!c này. 

 

STT Tiêu chí )i*m ,-t 

1 Tìm ra .`fc s7 khác nhau v: ch9 .: ch;i. "Nt 2 .i3m 

2 Tìm ra .`fc s7 khác nhau v: n@i dung ch;i. "Nt 3 .i3m 

3 Tìm ra .`fc s7 khác nhau v: thai gian ch;i. "Nt 2 .i3m 

4 Tìm ra .`fc nguyên nhân mâu thu�n c9a tr- khi ch;i. "Nt 3 .i3m 
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Nội dung 3: 

MÔI TRƯỜNG GIÁO DỤC CHO TRẺ TỪ 3 – 6 TUỔI  

Hoạt động 1: Tìm hiểu về môi trường giáo dục cho trẻ từ 3 – 6 tuổi  

—  B#n hãy nghiên c,u k/ module MN 7 c8a Nguy:n Th< Mai Chi >? có thêm 

nhBng thông tin cho ho#t >Dng này. 

—  Theo b#n, môi trJKng giáo dMc có vai trò nhJ thP nào >Qi vRi sT phát 

tri?n c8a trV tW 3 — 6 tuZi? DTa vào kiPn th,c l/nh hDi >J]c tW module  

MN 7 và kinh nghi^m c8a mình, b#n hãy viPt ra suy ngh/, hi?u biPt c8a 

mình vào kho`ng trQng dJRi >ây: 

—  Môi trJKng giáo dMc là: 

 

 

 

 

 

 

 

— Vai trò c8a môi trJKng giáo dMc: 
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Sau $ó b'n hãy $,c nh.ng thông tin d45i $ây và t9 hoàn thi;n n<i dung 

tr> l@i câu hAi. 

THÔNG TIN PHẢN HỒI 

1. Môi trường giáo dục 

Môi tr&'ng giáo d-c: là n2i có các ngu5n thông tin phong phú, khuy<n 

khích tính >?c l@p và tích cBc cCa trE. Môi tr&'ng giáo d-c mà module 

này >I c@p ><n là môi tr&'ng v@t chJt, bao g5m môi tr&'ng trong lLp 

(môi tr&'ng do giáo viên và trE trong lLp cùng xây dBng), môi tr&'ng sTn 

có U xung quanh lLp hoWc tr&'ng mXm non (chC y<u giáo viên sY d-ng 

môi tr&'ng sTn có). Môi tr&'ng tinh thXn, m'i các bZn tham kh[o 

module 8.  

Môi tr&'ng giáo d-c cho trE t] 3 — 6 tuai bao g5m: 

*  Môi tr4@ng cE sG vHt chIt trong l5p: 

—  Trang thi<t bc >5 dùng và >5 ch2i: bàn gh<, các giá, tC, >5 dùng, >5 ch2i…  

—  Các bifu b[ng ph-c v- cho vigc chhm sóc, giáo d-c trE… 

—  Các góc hoZt >?ng trong lLp. 

*  Môi tr4@ng cE sG vHt chIt ngoài l5p: 

—  Trong khuôn viên nhà tr&'ng nh&: 

+  Các góc hoZt >?ng U sân tr&'ng, hành lang lLp hkc; 

+  Các phòng chnc nhng, nhóm lLp khác trong tr&'ng; 

+  Sân ch2i và các thi<t bc ch2i ngoài tr'i; 

+  Khu ch2i cát, n&Lc; 

+  V&'n hoa, lurng rau, các  con v@t, cây cri… 

+  Cang tr&'ng, hàng rào. 

—  Ngoài khuôn viên ngoài tr&'ng/lLp nh&: 

+  Con >&'ng; 
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+  Kênh n&'c, ao h,;  

+  Tr0m xá, b&u 6i8n, ch9; 

+  Cánh 6,ng lúa, qu? 6,i g@n tr&Bng; 

+  Di tích lEch sG, làng nghI cJa 6Ea ph&Lng… 

2. Vai trò của môi trường giáo dục 

—  Giúp trO tP 3 — 6 tuTi tìm tòi, khám phá và phát hi8n nhiIu 6iIu m'i l0, 

hYp d[n trong cu\c s]ng; Các ki^n th_c và k` nang cJa trO 6&9c cJng c] 

và bT sung. Trong môi tr&Bng 6ó, trO tP 3 — 6 tuTi 6&9c ho0t 6\ng cá 

nhân hofc theo nhóm và trO có nhiIu cL h\i tham gia tích chc các ho0t 

6\ng, t0o cL h\i 6i trO b\c l\ h^t kh? nang cJa mình. 

—  Môi tr&Bng phù h9p, 6a d0ng, phong phú sl gây h_ng thú cho trO tP 3 — 6 

tuTi và b?n thân giáo viên; góp ph@n hình thành và nâng cao m]i quan 

h8 thân thi8n, th tin gina giáo viên v'i trO, gina trO v'i trO trong cùng l'p. 

Ví dp: Khi thhc hi8n chJ 6I “Th^ gi'i 6\ng vst”, nhà tr&Bng, l'p m[u 

giáo c@n xây dhng môi tr&Bng giáo dpc vI th^ gi'i 6\ng vst nh&:  

+  Trong l'p có các góc ho0t 6\ng v'i nhiIu 6, dùng, 6, chLi và hình ?nh 

vI 6\ng vst. TrO sl 6&9c chLi, 6&9c xem sách, 6&9c vl, xé dán, 6&9c so 

sánh, phân lo0i... các 6\ng vst khác nhau; 6&9c xem các video clip vI th  ̂

gi'i 6\ng vst... 

+  Ngoài l'p có các chu,ng nuôi các con vst nh&: thw, gà, khx, chim… TrO sl 

6&9c quan sát các 6fc 6iim cJa con vst nh&: 6fc 6iim cYu t0o, vsn 

6\ng, hình dáng, sinh s?n, sinh ho0t… cJa các con vst 6ó. Qua 6ó hình 

thành z trO thái 6\ yêu quý, cham sóc các con vst, không có thái 6\ 6uTi, 

6ánh… và bi^t cách b?o v8 b?n thân khi chLi v'i các con vst. 

—  Môi tr&Bng giáo dpc là nLi cung cYp ki^n th_c, phát triin sh hiiu bi^t, 

tình c?m, th|m m`, thi chYt, ngôn ngn, rèn luy8n k` nang cho trO, góp 

ph@n hình thành và phát triin nhân cách cho trO tP 3 — 6 tuTi nói riêng và 

trO m@m non nói chung. 

—  Môi tr&Bng giáo dpc góp ph@n hình thành tính chJ 6Enh cho trO tP  

3 — 6 tuTi. 

+  Khi trO tP 3 — 6 tuTi ho0t 6\ng trong môi tr&Bng giáo dpc phù h9p và 

khoa h~c, các ph|m chYt tâm lí, các 6fc 6iim cJa nhân cách 6&9c hình 
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thành và phát tri*n m,nh m-. Tr0 có nhu c4u tham gia các ho,t 89ng 

giáo d;c khác nhau 8* xây d@ng các mAi quan hC vDi các b,n và cô giáo. 

Qua 8ó hHc 8IJc cách Kng xL và giao tiMp xã h9i, mP mang hi*u biMt cá 

nhân và hình thành kR nSng sAng c4n thiMt. Tr0 8ã nhD 8IJc các chU 8V 

mà lDp 8ang th@c hiCn, th@c hiCn 8IJc các quy tXc ho,t 89ng trong môi 

trIYng 8ó. Tính chU 8[nh cUa tr0 t\ 3 — 6 tu`i bXt 84u 8IJc hình thành và 

phát tri*n.  

—  Môi trIYng giáo d;c tAt s- giúp tr0 t\ 3 — 6 tu`i phát tri*n tI duy và trí 

tIPng tIJng. 

B,n có th* nhdn they tr0 t\ 3 — 6 tu`i bXt 84u hình thành khf nSng sL 

d;ng kí hiCu. Khi tr0 hành 89ng vDi 8h vdt thay thM hay xuet hiCn nhing 

quy IDc, kí hiCu c; th*, tr0 s- hHc cách suy nghR vV 8Ai tIJng và nhing 

quy IDc trong lDp. Lúc 84u tIPng tIJng cUa tr0 lC thu9c vào 8h chki, 

hành 89ng chki nhIng sau 8ó hành 89ng chki 8IJc rút gHn và P tr0 hình 

thành khf nSng tIPng tIJng th4m trong óc. 

—  Môi trIYng giáo d;c góp ph4n phát tri*n ngôn ngi cho tr0 t\ 3 — 6 tu`i. 

Khi tr0 tham gia các ho,t 89ng hHc tdp, vui chki, tr0 s- trò chuyCn, trao 

8`i, thfo ludn vDi b,n, vDi cô giáo 8* thAng nhet vV chU 8V, n9i dung 

ho,t 89ng. Vì vdy vai trò cUa giáo viên là t,o 8IJc m9t môi trIYng giáo 

d;c mà P 8ó, tr0 8IJc nói ra nhing suy nghR, cfm xúc, tâm tr,ng, hi*u 

biMt, mong muAn cUa mình. Có nghRa là tr0 8IJc cPi mP và thofi mái 

bi*u 8,t ý kiMn cá nhân, không b[ bet kì m9t s@ cem 8oán nào.   

—  Môi trIYng giáo d;c góp ph4n hình thành và phát tri*n nhân cách  

cUa tr0. 

+  Tr0 t\ 3 — 6 tu`i 8IJc làm quen nhiVu hkn vDi các hành vi, mAi quan hC 

cUa ngIYi lDn và d4n chúng trP thành msu m@c hành vi 8Ai vDi tr0 khi 

tham gia vào các ho,t 89ng khác nhau. Các mAi quan hC th@c tM 8IJc 

thiMt ldp giia các tr0 vDi nhau trong khi chki và chính mAi quan hC 8ó 8ã 

hình thành P tr0 t\ 3 — 6 tu`i kR nSng giao tiMp, có thái 89 mVm d0o khi 

thiMt ldp mAi quan hC vDi b,n cùng trang lKa. 

—  Môi trIYng giáo d;c góp ph4n làm nfy sinh ho,t 89ng mDi. 

Tr0 3 — 4 tu`i hKng thú vDi quá trình chki chK chIa 8* ý 8Mn kMt quf cUa 

ho,t 89ng. NhIng 8Mn 4 — 5 tu`i hay 5 — 6 tu`i, hKng thú cUa tr0 chuy*n 

d4n sang kMt quf ho,t 89ng. 
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Hoạt động 2: Nguyên tắc, yêu cầu đối với môi trường giáo dục 

cho trẻ từ 3 – 6 tuổi 

—  "#c k& nh)ng yêu c.u v0 môi tr67ng giáo d;c <6=c Nguy?n ThA Mai Chi 

<0 cEp tGi module MN 7. 

—  "#c k& nh)ng yêu c.u v0 môi tr67ng giáo d;c <6=c <0 cEp tGi module 

MN 8 (Môi tr67ng giáo d;c dành cho trO tP 3 — 36 tháng tuSi). 

—  Theo bGn, môi tr67ng giáo d;c cho trO tP 3 — 6 tuSi c.n <Wm bWo nh)ng 

nguyên tXc gì? (BGn hãy li]t kê nh)ng nguyên tXc <ó ra). 

 

 

 

 

 

 

 

BGn hãy trao <Si v_i giáo viên cùng l_p, tham khWo thêm mat sc thông 

tin sau <ây <e có thêm hieu bift v0 các nguyên tXc, yêu c.u khi xây d6ng 

môi tr67ng giáo d;c cho trO tP 3 — 6 tuSi.  

THÔNG TIN PHẢN HỒI 

Nguyên tXc khi xây dhng môi tr67ng giáo d;c dành cho trO tP 3 — 6 tuSi: 

*  "#m b#o an toàn v, th. ch0t và tâm lí. 

 "Wm bWo v] sinh v0 ngujn n6_c, không khí và dinh d6lng. Các trang 

thift bA, <j dùng, <j chmi <6=c bWo d6lng sGch sn, tGo cWm giác an toàn, 

tránh nh)ng nguy hiem cho trO. 

"ci v_i trO tP 3 — 6 tuSi, o <a tuSi <ã bXt <.u có ý thqc <6=c sh nguy hiem 

xWy ra v_i mình hmn so v_i lqa tuSi trO nhà trO, vi]c <Wm bWo an toàn  

cho trO  không còn ph; thuac hoàn toàn vào ng67i l_n nh6 lqa tuSi nhà 

trO n)a.  

—  Môi tr67ng an toàn là môi tr67ng hoGt <ang cho trO tP 3 — 6 tuSi mà o <ó  

không có các yfu tc nguy cm gây tai nGn, th6mng tích cho trO hosc <6=c 

phòng, chcng và giWm thieu tci <a khW ntng gây th6mng tích cho trO.  

C; the là: 
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+  Các %& dùng, %& ch-i trong l3p và ngoài l3p không s:c nh;n, không d< 

v=, không làm x@3c da, chBy máu trE, không có các vGt liHu %Ic hJi. 

+  L& dùng, %& ch-i trong l3p và các thiMt bO ch-i ngoài trPi nMu bO gãy, 

hRng phBi %@Sc sTa chUa ngay hoVc không cho trE dùng.  

+  Không tr&ng các loJi cây có %Ic d@Sc nh@ cây hoa anh %ào, cây cà dJi… 

+  B[ trí s:p xMp %& dùng, %& ch-i trong l3p, ngoài sân phBi khoa h;c, g;n 

gàng và giáo viên d< quan sát khi trE hoJt %Ing. 

+  Trong nhà tr@Png, l3p phBi có t` thu[c, phòng y tM và cán bI y tM %b xT lí 

kOp thPi khi có sc c[ bdt th@Png v3i trE hoVc giáo viên. 

+  Giáo viên, nhân viên phBi %@Sc trang bO nhUng tài liHu, kiMn thfc cgn 

thiMt vh an toàn cho trE, cách s- cfu trong mIt s[ tình hu[ng khjn cdp: 

hóc, sVc, gãy tay, chBy máu… 

+  Nhà tr@Png cgn có biHn pháp %Bm bBo an toàn cho trE khi nhà tr@Png 

không có hiên, không có sân ch-i, không có cmng hoVc hàng rào che 

ch:n; hoVc nhà tr@Png/l3p h;c %@Sc xây dcng sát %@Png giao thông. 

—   Cgn xây dcng mIt môi tr@Png tinh thgn thân thiHn, không khí làm viHc 

trong nhà tr@Png hrng say, %oàn kMt và thb hiHn tình yêu th@-ng %[i v3i 

con trE. 

*  Môi tr&'ng giáo d-c /&0c xây d4ng trong quá trình tri9n khai ch< /= 

HiHn nay, các l3p muu giáo thcc hiHn giáo dvc thông qua các ch` %h. Vì 

vGy viHc xây dcng môi tr@Png giáo dvc %@Sc tiMn hành trong su[t thPi 

gian thcc hiHn ch` %h. Cgn xây dcng môi tr@Png giáo dvc vào các thPi 

%ibm khác nhau trong các ch` %h %b trE d< thích nghi v3i cái m3i. Giáo 

viên không nên %@a quá nhihu cái m3i vào cùng mIt thPi %ibm hoVc 

không có gì m3i lJ, hdp dun trE trong su[t mIt thPi gian di<n ra ch` %h, 

không kích thích và tJo hfng thú cho trE. 

Khi xây dcng môi tr@Png giáo dvc cho trE cgn dca vào mvc tiêu giáo dvc 

nói chung và mvc tiêu giáo dvc c`a tyng ch` %ibm nói riêng nhzm %Bm 

bBo phát tribn toàn diHn cho trE vh 5 l|nh vcc: nhGn thfc, thb chdt, ngôn 

ngU, tình cBm — quan hH xã hIi và thjm m|. 

*  Môi tr&'ng giáo d-c c>n /a d?ng, phong phú, kích thích s4 phát tri9n  

c<a trE. 

—  Các trang thiMt bO ngoài trPi có tác dvng kích thích các vGn %Ing  

khác nhau c`a trE bzng màu s:c, hình dJng, kích th@3c và chfc nrng sT 

dvng chúng. 



 |  MODULE MN 9  
142 

—  T#n d&ng các nguyên v#t li1u s3n có c5a 78a ph;<ng 7= tr? khám phá, 

7Cc bi1t là nhFng nguyên v#t li1u tG nhiên và tái sH d&ng. 

—  JKm bKo các c< sM hN tOng nh; ánh sáng, 7;Png 7i, công trình cSp  

thoát n;Tc... 

—  TNo môi tr;Png vTi nhFng nUn vVn hóa 7a dNng, phong phú bMi nhFng 

7X dùng, trang ph&c, các phong t&c t#p quán... Cung cSp thêm cho tr? 

nhFng hi=u bi\t vU nUn vVn hóa c5a m]i 78a ph;<ng. 

—  TNo môi tr;Png có không gian phù h^p vTi cu_c s`ng thGc hàng ngày 

c5a tr?. Trang trí, sbp x\p môi tr;Png giáo d&c phKi gOn gdi, quen thu_c 

vTi cu_c s`ng hàng ngày c5a tr?. 

—  JKm bKo k\t h^p các hoNt 7_ng trong nhóm t#p th= và tfng cá nhân, các 

hoNt 7_ng trong và ngoài lTp. 

—  JKm bKo phát huy tính tích cGc, tG giác c5a tr?. Giáo viên giF vai trò ch5 

7No giúp tr? tích cGc tìm tòi và khám phá th\ giTi xung quanh. 

—  Khai thác tri1t 7= tác d&ng giáo d&c c5a môi tr;Png, tránh tình trNng lãng 

phí công slc, thPi gian hay kinh phí. 

—  Thay 7mi cách sbp x\p môi tr;Png giáo d&c tNo sG hSp dnn mTi lN 7`i vTi 

tr?, khuy\n khích tr? tích cGc khám phá  trKi nghi1m và t#p làm. Tr? có 

nhu cOu khám phá nhFng 7iUu mTi lN xung quanh, bi\t quan sát sG v#t 

hi1n t;^ng m_t cách tinh t\, có khK nVng tri giác cái 7op, th= hi1n nhFng 

cKm xúc tích cGc. 

—  PhKi giáo d&c tr? bi\t bKo v1 môi tr;Png, giF gìn môi tr;Png gqn gàng, 

ngVn nbp, sNch sr. 

—  Tôn trqng nhu cOu, sM thích hoNt 7_ng và có tính 7\n khK nVng c5a  

m]i tr?. 

*  Môi tr&'ng giáo d-c ph1i là n4i 56 hình thành các k9 n:ng xã h=i cho tr>. 

JKm bKo môi tr;Png giao ti\p thân thi1n, hòa 7Xng, Sm cùng, cMi mM 

giFa cô và tr?, giFa tr? vTi tr?, giFa tr? vTi môi tr;Png xung quanh. Cô 

giáo phKi tNo c< h_i 7= tr? mNnh dNn b_c l_ nhFng suy nght, tâm t;, 

nguy1n vqng c5a mình. CH chu, lPi nói, vi1c làm c5a giáo viên phKi luôn 

mnu mGc 7= tr? noi theo. Th`ng nhSt các bi1n pháp giáo d&c nhFng thói 

quen, hành vi vVn hóa cho tr? và gia 7ình, c_ng 7Xng xã h_i. 
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ĐÁNH GIÁ NỘI DUNG 3 

B!n hãy xác *+nh m-c *. *!t *01c c2a mình *5i v8i các n.i dung sau:  

STT N$i dung 

N*m 

v-ng 

Bình 

th23ng 

Ch2a n*m 

v-ng 

1 Khái ni@m môi tr0Cng giáo dEc    

2 

Vai trò c2a môi tr0Cng giáo dEc *5i v8i 

sI phát triKn c2a trL 

   

3 

Yêu cPu cPn có khi xây dIng môi tr0Cng 

giáo dEc 

   

4 

Nguyên tVc khi xây dIng môi tr0Cng 

giáo dEc 

   

 

Nội dung 4: 

QUY TRÌNH XÂY DỰNG MÔI TRƯỜNG GIÁO DỤC  

Hoạt động: Xác định những bước cơ bản khi xây dựng môi trường 

giáo dục 

DIa vào kinh nghi@m và thIc tiYn t!i l8p c2a b!n, b!n hãy ghi nh]ng 

b08c c  ̂ b_n *K xây dIng môi tr0Cng giáo dEc cho trL. Trao *bi, th_o 

lucn v8i các *dng nghi@p trong tr0Cng các câu hei: 

1.  Quy trình xây dIng môi tr0Cng giáo dEc gdm nh]ng b08c nào? 
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2. S$ d&ng môi tr./ng giáo d&c nh. th4 nào 67 68t hi9u qu<? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B!n hãy '(c nh*ng thông tin d01i 'ây '3 có thêm hi3u bi9t v; các b01c 

xây d>ng môi tr0@ng giáo dBc cho trC tD 3 — 6 tuHi. 

THÔNG TIN PHẢN HỒI 

Quy trình xây dCng môi tr./ng giáo d&c dành cho trD tE 3 — 6 tuIi. 

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

*  Xác 'Knh nLi dung cMn xây d>ng 

—  Xây dCng môi tr./ng chung trong nhà tr./ng bao gNm: sân v./n (cIng 

tr./ng, t./ng rào bao quanh, sân chTi, v./n...); h9 thWng công trình ph& 

(cung cYp h9 thWng thoát n.Zc, 6i9n l.Zi...); h9 thWng các phòng chung, 

phòng chuyên bi9t, phòng ch^c n_ng trong nhà tr./ng (phòng hi9u 

tr.`ng, phòng phó hi9u tr.`ng, phòng y t4, phòng hành chính qu<n trc, 

phòng hdi 6Nng...); khu vCc ph&c v& _n uWng (nhà b4p — nTi ch4 bi4n 
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th"c %n, kho l+u tr. và b2o qu2n th"c %n); kh6i phòng h;c cho tr< (các 

nhóm lAp, phòng h;c, phòng %n, phòng ngB, phòng vC sinh, phòng Eón 

tr2 tr<, hiên chGi...). 

—  Xây dNng môi tr+Png giáo dQc trong lAp: môi tr+Png tS ch"c các hoTt 

EUng h;c tVp nh+ hoTt EUng khám phá khoa h;c, hoTt EUng giáo dQc âm 

nhTc, tTo hình, hoTt EUng làm quen vAi ch. viZt...; môi tr+Png ngoài trPi; 

môi tr+Png hoTt EUng vui chGi. 

L+u ý: C^n xác E`nh mUt s6 Ea dùng, trang thiZt b`, tranh 2nh, Ea chGi cc 

có liên quan EZn chB Ed mAi Ee tiZt kiCm công s"c và thPi gian cBa giáo 

viên và giúp tr< tiZp tQc có cG hUi cBng c6 và ôn luyCn kiZn th"c, tTo 

nh.ng gn t+hng c2m xúc cho tr<. 

Ví dQ: Tl chB Ed “ThZ giAi thNc vVt” chuyen sang chB Ed “ThZ giAi EUng 

vVt” có the l+u gi. m2ng tranh t+Png (tranh chB Ed vAi mUt s6 xây xanh, 

hàng rào, th2m co... sau Eó bS sung thêm nh.ng chi tiZt có liên quan EZn 

con vVt. p ngoài trPi có the gi. lTi nh.ng cây xanh, các chuang chim,  

be cá, hòn non bU... TTi các góc hoTt EUng nh+ ngu %n có the gi. lTi mUt 

s6 Ea chGi, nguyên vVt liCu thay cho th"c %n cBa các con vVt. Trong 

nhóm lqp ghép — xây dNng gi. lTi khung thiZt kZ công viên nh+ hàng rào, 

cSng, mUt s6 cây hoa, co, ha n+Ac... 

*  L!p s% &' xây d,ng 

Mô hình môi tr+Png c^n xây dNng ph2i E+hc thiZt kZ trên gigy. Tu lC gi.a 

các khu vNc hoTt EUng ph2i cân E6i và phù hhp vAi các Eidu kiCn cBa mvi 

nhà tr+Png, mvi lAp h;c. 

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

ph5 li>u... 

Trên cG sw giáo viên Eã xác E`nh rõ nh.ng nUi dung c^n xây dNng và 

nh.ng th" có the l+u gi. lTi E+hc tl chB Ed tr+Ac, giáo viên ph2i lên kZ 

hoTch mua sqm, s+u t^m nh.ng Ea dùng, Ea chGi, nguyên vVt liCu khác 

Ee phQc vQ cho chB Ed mAi. 

Ví dQ: Trong chB Ed “ThZ giAi EUng vVt”, ngoài nh.ng th" Eã l+u gi. w 

trên, có the mua sqm thêm mUt s6 mô hình chuang cBa các con vVt, hozc 

các chBng loTi Ea chGi con gi6ng, các Ea chGi con vVt b{ng nh.ng chgt 

liCu khác nhau nh+ b{ng v2i lQa, v2i bông... Có the kZt hhp vAi gia Eình 

tr< Ee huy EUng phQ huynh Eóng góp, Bng hU mUt s6 th"c %n cBa các con 

vVt, s+u t^m mUt s6 tranh 2nh các loài EUng vVt hozc mang EZn lAp cho 
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m!"n m%t vài con v,t th,t nh! mèo, gà... T,n d4ng các ngu7n nguyên 

v,t li;u, ph= li;u khác nh! x@p, mút, giBy màu, CD can, vF chai, vF h%p, 

bìa cát tông... CJ chuKn bL làm C7 dùng, C7 chNi. 

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

O7 dùng, C7 chNi, tranh Qnh ph4c v4 ch!Nng trình giáo d4c mRm  non 

rBt Ca dSng và phong phú. Ngoài nhUng C7 dùng, tranh Qnh mua sWn X 

thL tr!Yng thì giáo viên và trZ phQi t[ làm nhUng C7 dùng, C7 chNi, tranh 

Qnh khác CJ th[c hi;n các hoSt C%ng c\a l]p. 

—  Giáo viên làm: CRn xác CLnh rõ nhUng loSi tranh Qnh, C7 dùng nào mà 

giáo viên làm. NhUng tranh Qnh, C7 dùng giáo viên làm là nhUng thc có 

tính chBt gi]i thi;u ch\ CD hofc khó làm do cRn có s[ khéo léo tinh t=, 

kiên trì trong khi thJ hi;n b@ c4c, C!Yng nét, màu shc c\a bcc tranh hofc 

sQn phKm. 

—  Giáo viên và trZ cùng làm: Giáo viên có thJ làm miu m%t vài thc, sau Có 

g"i ý cho trZ làm. Trong khi trZ th[c hi;n, giáo viên có thJ bao quát, giúp 

Cl tmng trZ k=t h"p v]i nhUng lYi C%ng viên, khích l; kLp thYi. 

—  TrZ t[ làm: M%t s@ tranh Qnh, C7 dùng, C7 chNi quen thu%c có thJ giao 

cho trZ t[ làm cùng nhau. Khuy=n khích trZ có hcng thú làm và hiJu 

C!"c ý nghqa xã h%i c\a nhUng công vi;c C!"c giao.  

Ví d4: Làm C7 chNi CJ tfng các em nhF, tfng bSn nhân ngày sinh nh,t. 

—  Th!Yng xuyên chú ý bv sung cho trZ các CiDu ki;n vD cN sX v,t chBt 

(nguyên v,t li;u, C7 dùng, C7 chNi) tSo CiDu ki;n CJ trZ có thJ v,n d4ng 

v@n kinh nghi;m phong phú c\a mình vào trò chNi. 

—  T,n d4ng nhUng C7 dùng th,t nh!ng Cã bL hFng còn nguyên hình dáng 

hofc gia Cình không sz d4ng C=n CJ trZ có thJ sz d4ng khi chNi nh!: máy 

Ci;n thoSi bàn, máy Ci;n thoSi di C%ng, giày, m{ c\a b@ m|, quRn áo c\a 

b@ m|, anh chL hofc bQn thân trZ, nhUng chi=c bát, Cqa nh[a các cl, C{a 

}n, thìa, c@c... 

Ví d4: Trong góc gia Cình, cô giáo s!u tRm nhUng chi=c túi xách, Côi giRy, 

váy, ca vát c{ (ph4 huynh không dùng C=n) CJ trZ mfc, sz d4ng khi Cóng 

vai b@ m| thì trZ s~ rBt hcng thú và chNi say s!a. 

—  Không nhBt thi=t phQi có CRy C\ C7 dùng, C7 chNi c\a ch\ CD khi mX ch\ 

CD. O7 dùng, C7 chNi C!"c bv sung dRn trong su@t ch\ CD và khi k=t thúc 

ch\ CD thì giáo viên Cã có thJ cBt b]t nhUng C7 dùng, C7 chNi c\a ch\ CD 
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mà tr% không thích ch-i và thay th2 b4ng nh5ng 67 dùng, 67 ch-i ph<c 

v< cho ch> 6? ti2p theo 6A kích thích tính tò mò ham hiAu bi2t c>a tr%. 

Ví d<: VGi ch> 6? “Th2 giGi 6Jng vKt”, giáo viên tO chPc cho tr% làm 

nh5ng quyAn sách sTu tUm nh5ng loVi 6Jng vKt quý hi2m hay nh5ng 

6Jng vKt sXng Y môi trTZng khác nhau nhT: dTGi nTGc, trong r[ng, trong 

nhà... Khi k2t thúc ch> 6iAm, giáo viên có thA c_t nh5ng cuXn sách 6ó và 

treo nh5ng cuXn vY mGi, trang trí bên ngoài thKt 6`p và bat mat v? màu 

sac, còn nh5ng trang vY bên trong thì 6A trang. ci?u này sd làm tr% th_y 

tò mò, háo hPc vGi ch> 6iAm mGi, nJi dung  hoec trò ch-i sap tGi mà cô 

sd giGi thifu. 

—  cA phát huy vai trò c>a góc hoVt 6Jng, 6òi hhi giáo viên phii nhanh 

nhVy, linh hoVt, ch> 6Jng trong vifc tO chPc, thi2t k2 môi trTZng góc, 

khuy2n khích tr% mY rJng mXi quan hf gi5a các góc ch-i, thTZng xuyên 

thay 6Oi vk trí, trang trí tVi các góc. Giáo viên cUn 6Ta ra k2 hoVch ch> 

6Jng trong vifc xây dnng các góc 6A hVn ch2 nh5ng t7n tVi 6ang phO 

bi2n hifn nay Y các trTZng, lGp mUm non nhT:  

+ Giáo viên chTa chú ý 62n vifc tKn d<ng các nguyên vKt lifu mY, chTa  

sp d<ng h2t chPc nqng c>a các 67 dùng công nghifp, còn th< 6Jng, ít 

sáng tVo.  

+ Vifc làm 67 dùng, 67 ch-i còn neng v? hình thPc, phô trT-ng. 

+ Giáo viên chTa nhKn th_y tác d<ng c>a 67 ch-i tn tVo và nguyên vKt lifu 

mY trong vifc gây nhi?u hPng thú h_p drn 6Xi vGi tr% csng nhT tác d<ng 

trong vifc rèn luyfn các ku nqng khác cho tr%.  

— Chúng ta bi2t r4ng, khi tr% tn làm hoec làm cùng cô, cùng bVn, tr% th_y 

hPng thú vGi sin phwm c>a mình làm ra dù 6`p hay không 6`p, tr% nam 

6Txc ý nghua, cách ch-i và tn giác, tích cnc hoVt 6Jng và bio quin gi5 

gìn sin phwm c>a mình.  

— Nguyên vKt lifu mY có tác d<ng kích thích tr% tìm tòi, khám phá và sáng 

tVo, giúp tr% thha mãn nhu cUu nhKn thPc, hoVt 6Jng. Tr% tích cnc tT 

duy, bi2t so sánh, phân tích, tOng hxp, tr[u tTxng hóa và khái quát hóa. 

Tr% 6Txc trii nghifm, tn tìm ra các 6ec 6iAm, các thuJc tính và các mXi 

liên hf 6-n giin. 

LTu ý: CUn lên k2 hoVch c< thA nh5ng nJi dung tO chPc làm tranh inh, 

67 dùng, 67 ch-i l7ng ghép vào các thZi 6iAm trong ngày c>a tr% sao cho 
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h!p lí, tránh tình tr,ng c/t xén gi3 h4c, gi3 ch5i ho7c làm xáo tr:n n; n<p 

sinh ho,t c>a tr@. 

B!"c 4: S(p x+p, trang trí 

—  BD trí bàn gh<, FGm, thHm gDi... FI t,o sJ Km cúng, thoHi mái, vui tO5i, 

m3i g4i tr@ tham gia tích cJc. 

Ví dR: Góc “Th< giXi c>a sách” có thI có thêm nh[ng chi<c gDi nh\ FI tr@ 

n]m F4c sách, xem tranh truyGn. Góc “Phòng khám Fa khoa c>a bác sc 

th\” thì có thêm FGm, chdn và gDi FI tr@ Fóng vai bGnh nhân và n]m trên 

giO3ng bGnh... 

—  T,o khoHng không gian phù h!p cho các khu vJc ho,t F:ng trong lXp  

và ngoài tr3i. N<u có Fi;u kiGn thì có thI lên k< ho,ch quy Fjnh khoHng 

không gian ho,t F:ng trong mki ch> F; cho tr@ l các F: tumi trong  

nhà trO3ng.  

—  Trong mki lXp, nên phân bD khoHng không gian h!p lí gi[a các khu vJc 

nhO: hiên lXp, phòng Fón trH tr@, phòng h4c, phòng ch5i, phòng dn, 

phòng ng>... Các góc ch5i trong lXp nên có sJ phân biGt, có lDi Fi l,i 

thuon tiGn, vXi tr@ càng lXn thì lDi Fi l,i càng phHi r:ng h5n FI tr@ thi<t 

lop các mDi quan hG trong khi ch5i. KhoHng không gian trong mki góc 

cqn phHi xác Fjnh tùy theo lra tumi c>a tr@, sD lO!ng Fs dùng, Fs ch5i, sD 

lO!ng tr@... Tr@ càng nh\ thì nên FI khoHng không gian vta phHi nh]m 

t,o sJ Km cúng, cHm giác an toàn cho tr@.  

—  uHm bHo F> F: ánh sáng cqn thi<t, sJ yên tcnh trong mki góc ch5i, F7c 

biGt là nh[ng góc mà tr@ top trung chú ý suy nghc. N<u diGn tích c>a lXp 

chot hwp thì nên thu d4n bXt m:t vài thr FI t,o khoHng không gian ho,t 

F:ng cho tr@. 

—  BD trí vj trí F7t thi<t bj, Fs dùng, Fs ch5i phù h!p vXi tính chKt ttng ho,t 

F:ng, Fi;u kiGn thJc tixn c>a ttng Fja phO5ng, FHm bHo an toàn cho tr@, 

phHi hKp dyn tr@ và có tính F<n F7c FiIm lra tumi. 

—  Trang trí trong nhà trO3ng, lXp cqn có FiIm nhKn (tr4ng tâm), có khoHng 

trDng FI m/t tr@ có FiIm ngh|. Không nên treo, dán tranh Hnh quá cao 

trên các mHng tO3ng, không có tác dRng giáo dRc, tích h!p. Không treo 

tràn lan các sHn ph}m c>a tr@ kh/p lXp làm rDi m/t; không s� dRng quá 

nhi;u các mHng tranh ch<t trên tO3ng. Trang trí trong nhóm lXp cqn FHm 

bHo tính th}m mc, Fwp, thoáng và F> thông tin. 
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*  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 nhiOu màu s\c, t?o c=m xúc tích c'c AWi 

vVi trY, A< trY th_y rõ A,`c quá trình sinh tr,Kng và phát tri<n, ARc biSt là 

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 kn 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,`ng, cây 

bmng lkng, cây xoài... không nên tr.ng cây bàng trong sân tr,-ng mTm 

non vì trY mou giáo ch,a biMt t' b=o vS mình vì mùa cây bàng ra sâu róm 

thì trY von Ai hIc). 

—  p. chBi trong sân tr,-ng nên Aa d?ng nh,: Au quay, cTu tr,`t, bfp bênh, 

xích Au... Tuy nhiên các lo?i A. chBi cTn phù h`p vVi A; tuNi cXa trY.  p. 

chBi cXa trY nhà trY khác vVi kích th,Vc A. chBi cXa trY mou giáo. Các A. 

chBi nên ARt K nh[ng ve trí h`p lí, A=m b=o an toàn cho trY và cô giáo 

ph=i luôn bao quát khi trY chBi. Trong sân nên bW trí nh[ng khu v'c trY 

có th< khám phá khoa hIc, làm nh[ng thí nghiSm ABn gi=n ngoài tr-i 

(khu v'c chBi cát n,Vc...). 

—  CTn tkng c,-ng khu vui chBi rèn luySn th< ch_t cho trY g.m nhiOu A. 

dùng ABn gi=n nh, dùng lWp xe ô tô cU làm hTm chui, làm cTu Ai thkng 

bmng, dùng dây thrng bSn làm thang leo, có xà ABn, ASm bft lò xo... A< 

kích thích trY vfn A;ng. KhuyMn khích các nhà tr,-ng nên có m;t khu 

vui chBi liên hoàn ARt trên cát s?ch A< trY vui chBi, vfn A;ng. 

B!"c 5: S( d*ng môi tr!2ng giáo d*c 

CTn khai thác triSt A< tác dgng cXa các lo?i tranh =nh, A. dùng, A. chBi, 

tránh tình tr?ng xây d'ng môi tr,-ng cht vVi mgc Aích trang trí. MuWn 

vfy giáo viên cTn xác Aenh rõ mgc Aích sv dgng cXa mwi lo?i tranh =nh, 

A. dùng, A. chBi là A< giúp trY thiMt lfp các mWi quan hS trong khi chBi, 

thxa mãn nhu cTu chBi hay là A< cung c_p và cXng cW kiMn thzc cho trY. 

Giáo viên ph=i lên kM ho?ch sv dgng trng lo?i A. dùng, A. chBi khi giVi 

thiSu chX AO, trong quá trình khám phá chX AO hoRc kMt thúc chX AO. CTn 
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xác $%nh rõ t+ng lo/i $1 dùng, $1 ch5i $6 $7a vào các ho/t $;ng nh7 

ho/t $;ng h<c t=p, ho/t $;ng ngoài tr?i, ho/t $;ng vui ch5i A các góc. 

TiEn hành sG dHng môi tr7?ng giáo dHc phKi nhL nhàng, l1ng ghép m;t 

cách linh ho/t trong các ho/t $;ng. Kích thích trP tích cQc khám phá 

nhSng $1 dùng, $1 ch5i $6 tQ tìm ra các chUc nVng, cách sG dHng cWa 

chúng trong quá trình ho/t $;ng. Z[c bi]t là trong các trò ch5i $óng vai 

và trò ch5i h<c t=p. 

Cách sG dHng góc ch5i cho trP t+ 3 — 6 tuci có nhidu mHc $ích khác nhau. 

Trong góc ch5i có th6 cWng ce kiEn thUc nh7 nhSng kf nVng xEp hình, 

xâu h/t, vh n[n, xé dán... phân bi]t màu sic, kích th7jc, hình d/ng, phát 

tri6n ngôn ngS... hay góc ch5i $óng vai $7lc sG dHng $6 giúp trP thQc 

hi]n m;t se thao tác $5n giKn bit ch7jc công vi]c cWa ng7?i ljn nhmm 

chunn b% nhSng tidn $d, tâm thE cho trP b7jc vào ljp 1. 

Tùy theo t+ng lo/i tranh Knh, $1 dùng, $1 ch5i $6 sG dHng vji mHc $ích 

khác nhau. Tranh mKng t7?ng có th6 sG dHng $6 giji thi]u chW $d, cung 

cqp kiEn thUc, kinh nghi]m cho trP tr7jc khi ho/t $;ng. Khi làm $1 

dùng, $1 ch5i, giáo viên gli ý cho trP tìm ra nhSng dqu hi]u $6 giúp trP 

h<c và cWng ce các kiEn thUc vd toán nh7 se l7lng, hình d/ng, kích 

th7jc... Góc “Xây dQng — lip ghép” d/y cho trP khK nVng tri giác không 

gian, có th6 $o $7?ng $i, $Em se l7lng các nguyên v=t li]u xây dQng... 

Góc “CGa hàng” d/y cho trP kf nVng thêm bjt, nh=n biEt, so sánh... 

Ví dH: “Bán cho tôi quK cà chua, có màu ${, Vn rqt bc...”. Ho[c d/y trP 

cách thêm bjt khi mua và bán hàng (trên nhSng thP tidn có bi6u th% se 

l7lng bmng các chqm tròn): “Hàng cWa bác hEt 2 nghìn, tidn th+a cWa bác 

là 3 nghìn”... T/i góc “Âm nh/c” và “T/o hình” c�ng l1ng ghép nhSng n;i 

dung vd toán nh7: ZEm se l7lng bông hoa khi vh, so sánh se l7lng ng7?i 

vji se ghE trong trò ch5i âm nh/c, ling nghe và $oán âm thanh... Góc 

“Nqu Vn” d/y cho trP biEt phân lo/i 4 nhóm thQc phnm và theo các dqu 

hi]u khác nhau nh7 n5i sKn xuqt... SG dHng góc “Gia $ình” $6 giúp trP 

biEt phân lo/i nhóm $1 dùng, dHng cH theo chqt li]u (bmng nhQa, thWy 

tinh, bmng g�...), chUc nVng sG dHng (bát dùng $6 Vn c5m, bát ô tô $Qng 

canh...). Có th6 tc chUc cho trP xEp t75ng Ung, ho[c sip xEp $1 dùng sinh 

ho/t t+ nh{ $En ljn, t+ thqp $En cao... 
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ĐÁNH GIÁ NỘI DUNG 4 

Theo b&n, nh)ng +i-m c0n l2u ý khi xây d:ng môi tr2>ng giáo d@c dành 

cho trB tC 3 — 6 tuGi là gì? B&n hãy tích vào nh)ng ý kiNn b&n +Ong ý hoPc 

không +Ong ý. 

STT 
N!i dung ()ng ý 

Không 

.)ng ý 

1 

Các góc chVi phXi +2Yc phân chia b[ng ranh gi\i, 

giá góc hay nh)ng ph2Vng ti]n h^ trY khác. 

  

2 

Cách sap xNp ph2Vng ti]n gbn gàng, +- +úng nVi 

quy +enh. 

  

3 

Môi tr2>ng có không gian, cách sap xNp phù hYp, 

gbn gàng, quen thuhc v\i cuhc sing th:c cja trB. 

  

4 

Nguyên li]u +a d&ng, phong phú +- kích thích s: 

phát tri-n cja trB, tnn d@ng nguyên vnt li]u +ea 

ph2Vng, nguyên vnt li]u tC nhiên vnt li]u tái so 

d@ng nh[m mp rhng cV hhi hbc tnp, h^ trY nhiqu 

ho&t +hng cho trB. 

  

5 Không gian luôn thay +Gi tCng ngày.   

6 

Cách sap xNp, xây d:ng môi tr2>ng l\p hbc tut 

thuhc vào giáo viên. 

  

7 

Nhi dung chVi, ho&t +hng trong các góc th2>ng 

xuyên +2Yc thay +Gi, phù hYp v\i ch2Vng trình 

ho&t +hng vui chVi, hbc tnp cja trB. 
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Nội dung 5: 

GÓC HOẠT ĐỘNG  

Hoạt động 1. Tìm hiểu khái niệm và các nguyên tắc khi xây dựng 

các góc hoạt động trong lớp  

B!n hãy quan sát các góc ho!t 12ng trong l5p mình và l5p c;a các b!n 

1=ng nghi?p 1@ 1Aa ra ý kiDn c;a mình vE góc ho!t 12ng. 

1.  ThD nào là góc ho!t 12ng? 

 

 

 

 

 

 

 

2.  B!n 1ã bao giK xây dOng các góc ho!t 12ng P l5p chAa? NDu 1ã tRng làm, 

b!n thAKng xây dOng mTy góc ho!t 12ng? Là nhVng góc nào? Trong mWi 

góc ho!t 12ng có nhVng 1= dùng gì? N2i dung chYi trong các góc là gì? 
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3.  Theo b(n, khi xây d1ng các góc ho(t 78ng cho tr: c;n 7<m b<o nh>ng 

yêu c;u nào? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B(n hãy 7Ec nh>ng thông tin sau 7ây 7I có thêm hiIu biJt vL nh>ng 

nguyên tMc, yêu c;u khi xây d1ng các góc ho(t 78ng cho tr: tN 3 — 6 tuQi. 

THÔNG TIN PHẢN HỒI 

1. Khái niệm góc hoạt động 

Góc ho(t 78ng là m8t trong nh>ng thành ph;n quan trEng cVa môi 

trWXng giáo dYc. Góc ho(t 78ng là khu v1c riêng biZt trong l[p, n\i tr: có 

thI t1 làm viZc m8t mình ho^c trong nhóm nh_ theo h`ng thú và nhu 

c;u cá nhân 7I xem xét, tìm hiIu, khám phá cái m[i và rèn luyZn kd neng. 

Nói cách khác, góc ho(t 78ng là n\i 7Wgc thiJt kJ, che chMn, trang trí 7I 

th1c hiZn cách tiJp cin theo chV 7iIm nhjm mYc 7ích giúp tr: th_a mãn 

nhu c;u vui ch\i và cVng ck các khái niZm, các kiJn th`c 7ã hEc l ho(t 

78ng chung. 
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—  Xây d&ng các góc ho.t 01ng khác nhau trong l7p nh9m t.o 0i<u ki=n cho 

tr> ho.t 01ng cá nhân ho?c theo nhóm nhA nhi<u hBn, hình thEc ho.t 

01ng phong phú, 0a d.ng hBn, qua 0ó hình thành I tr> tính hKp tác và 

chia s> v7i nhau trong ho.t 01ng.  

OP các góc ho.t 01ng th&c s& có hi=u quQ, giúp tr> t& khám phá và phát 

triPn; giúp giáo viên gKi ý, hU7ng dVn tr> chBi theo khQ nWng cXa tYng tr>, 

phù hKp v7i 01 tu[i cXa tr>, thì các góc ho.t 01ng c\n 0Qm bQo m1t s  ̂

nguyên t_c nh`t 0anh. 

2. Các yêu cầu cần đạt khi xây dựng các góc 

—  S^ lUKng các góc tùy thu1c vào di=n tích, s^ lUKng tr> chBi, trò chBi, chX 

0iPm giáo ddc 0P b^ trí. 

—  Phù hKp v7i mdc tiêu và yêu c\u giáo ddc theo chX 0iPm. 

—  Va trí góc phQi hKp lí, thugn ti=n cho tr> ho.t 01ng. Góc yên tinh xa góc 

ho.t 01ng kn ào (góc xây d&ng, góc 0óng vai I g\n nhau và xa góc sách, 

góc t.o hình), góc xây d&ng tránh l^i 0i l.i, góc t.o hình g\n ngukn nU7c, 

góc thiên nhiên I ngoài hiên… 

—  Có chp cho ho.t 01ng chung và chp cho ho.t 01ng cá nhân. Các góc nên 

có khoQng r1ng, cách nhau hKp lí 0P 0Qm bQo an toàn và vgn 01ng cXa 

tr> trong quá trình ho.t 01ng. Giqa các góc phQi có l^i 0i rõ ràng 0P tr> t& 

thist lgp các m^i quan h= trong khi chBi. Tránh 0?t nhqng 0k dùng, 0k 

vgt giqa l^i 0i khi tr> tham gia ho.t 01ng. 

—  T.o ranh gi7i giqa các góc ho.t 01ng (su ddng tX, giá nhA th`p, rèm,  

bìa…) 0P giúp tr> nhgn d.ng 0UKc ph.m vi góc tY 0âu 0sn 0âu. Ranh gi7i 

giqa các góc không che t\m nhìn cXa tr> và không cQn trI vi=c quan sát 

cXa giáo viên 0^i v7i ho.t 01ng cXa tr>. 

—  Thay 0[i ho?c b^ trí, s_p xsp l.i m1t s^ góc sau mpi chX 0iPm 0P t.o cQm 

giác m7i l., kích thích hEng thú cXa tr>, “làm m7i cQm giác” v< l7p h{c, 

môi trU|ng 0ang s^ng. 

—  Tên các góc 0Bn giQn, d} hiPu và phù hKp v7i n1i dung tYng chX 0iPm 

0ang th&c hi=n. 

Ví dd: Khi th&c hi=n chX 0iPm “Gia 0ình”, góc sách có thP 0?t tên “ThU 

vi=n cXa gia 0ình bé”, nhUng I chX 0iPm th&c vgt, góc sách l.i có thP 0?t 
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tên khác nh(: “Th( vi.n v/ các loài cây” ho6c “Nh8ng câu chuy.n v/ các 

lo;i cây, ho6c “M>i b;n xem sách cùng tôi”… 

—  HI dùng, KI chLi, nguyên vMt li.u trong góc K(Pc trình bày sao cho trS dT 

thUy, dT lUy, dT lVa chWn KX sY dZng và cUt gWn sau khi dùng. Nh8ng thi\t 

b] KI chLi n6ng K6t ngay trên sàn, nh8ng KI chLi gIm nhi/u thi\t b], b  ̂

phMn c`n KX theo b^ vai nhau vào các h^p, rb KI chLi.  

—  Hci vai nh8ng KI dùng, KI chLi có cách làm KLn gidn, dT làm thì giáo 

viên khuy\n khích trS cùng tham gia thVc hi.n. Giáo viên không làm thay 

trS nh8ng gì trS có thX làm K(Pc, c`n K^ng viên khuy\n khích trS tham 

gia tích cVc. 

—  Trang trí trong các góc c`n linh ho;t, hUp dgn và thay Kbi n^i dung theo 

chh K/. Có thX dùng cây xanh, gci, K.m, tranh dnh, sdn phjm cha trS 

(không nên quá l;m dZng), sdn phjm thh công mn ngh. cha K]a 

ph(Lng… Không nên vp nh8ng bqc tranh ch\t lên t(>ng. C`n sY dZng 

khodng trcng cha các mdng t(>ng và m6t sau các th giá KI chLi KX trang 

trí và thi\t k\ các bdng chLi. Không nên trang trí che khuUt các cYa sb KX 

lUy ánh sáng tV nhiên. C`n có biXu bdng, tranh dnh, minh hWa cZ thX cho 

trS dT hiXu. Các mdng t(>ng nên sLn màu sáng, Um áp, dT ch]u (nên 

dùng các màu ve trung tính; màu be, xanh nh;t, màu vàng nh;t). 

 

 

Nh"ng con r)i c+ th- đ/ng đ01c tr2n m4t gi5 đ- k7ch th7ch tr8 v:o ch;i trong g+c 
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S! d$ng h(p c+c t-ng đ/ đ0ng s2n ph3m.  

T7n d$ng m2ng t89ng đ/ t:o g<c m= cho tr? ho:t đ(ng 

3. Các căn cứ để xây dựng các góc hoạt động 

— Di$n tích phòng h-c r/ng hay h2p (45 quy8t 49nh s; l=>ng góc). 

—  NhCng vEt li$u, 4G chHi, 4G dùng có sKn trong lMp. 

—  N/i dung cN th5 cOa tPng chO 4i5m. 

—  R/ tuSi cOa trT, s; trT trong lMp. 

TP 4ó, trong lMp có th5 có:  

—  5 góc: góc sách, chC vi8t và toán; góc chHi 4óng vai; góc t[o hình/ngh$ 

thuEt; góc ghép hình; l_p ráp/xây dbng; góc thiên nhiên 

—  3 hoec 4 góc, sau m/t thgi gian l[i ti8p tNc xây dbng các góc khác, sao 

cho các góc 4=>c luân phiên xây dbng 45 giúp trT phát tri5n 4jy 4O, phù 

h>p vMi tPng chO 4k. 

—  N8u 4iku ki$n cho phép, b[n có th5 có 6 — 7 góc trong lMp. 

Hoạt động 2: Thực hành xây dựng các góc hoạt động trong lớp  

B[n hãy thbc hi$n các bài tEp sau 4ây: 

Bài t%p 1. Nhìn sH 4G và phân tích sb bqt h>p lí trong phân chia các góc 

chHi trong lMp h-c cOa trT 5 — 6 tuSi có di$n tích 45m

2

. 
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  3   4 

1 

         

     

 

7 

   

5 

         2 

  

  

6 

 

        

  

8 

 

 

9 

 

10 

1. Nhà hàng ba ng3n n4n        

2. Khu t8p th: yêu th=>ng       

3. C@a ra vào 

4. Th= viFn cHa gia Iình 

5. Phòng tri:n lãm tranh cHa các 

gia Iình 

6. Khu vui ch>i giQi trí cHa các  

gia Iình 

7. Khám phá chSt liFu cHa IT dùng 

trong gia Iình 

8. Ghép hình 

9. Ch>i cY       

10. Ch>i tZ do theo ý thích cHa tr]           

B_n hãy quan sát và trao Ibi vci giáo viên d_y lcp tr] 5 — 6 tubi I: tìm ra 

nheng Ii:m bSt hfp lí trong cách sgp x4p, phân chia góc trong lcp và ghi 

vào vl nheng bài h3c kinh nghiFm cho bQn thân. 

B_n hãy cho ý ki4n nh8n xét s> IT trên bnng cách I3c các thông tin sau 

và Iánh dSu x vào cpt t=>ng qng. 

 

STT N$i dung *+ng ý 

Không  

0+ng ý 

1 Sgp x4p vs trí các góc hfp lí.   

2 tQm bQo IH khoQng trung cho tr] v8n Ipng.   

3 tvt tên góc I>n giQn và dw nhc.   

4 Có ranh gici giea các góc.   

5 Su góc phù hfp vci diFn tích phòng lcp.   
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Bài t%p 2. Nhìn hình %nh và phân tích -u, nh-0c 1i3m trong cách s:p 

x<p 1= dùng, 1= ch@i A góc bán hàng sau 1ây: 

 

Bài t%p 3. BHn hãy quan sát và nhKn xét vM góc hoHt 1Nng cOa trP trong 

lRp bHn phS trách bTng cách 1ánh dUu x vào ô phù h0p theo b%ng sau: 

STT N$i dung 

*+ng 

ý 

Không  

0+ng ý 

1 

Tên g[i cOa các góc phù h0p vRi chO 1i3m,  

d\ hi3u. 

  

2 Các 1= dùng, 1= ch@i phong phú.   

3 

ChUt libu các 1= vKt trong các góc giúp trP d\ 

nhKn thcc 1úng vM chO 1i3m bHn 1ang thdc hibn. 

  

4 Các góc 1-0c tr-ng bày phù h0p vRi tfm nhìn.   

5 Có quá nhiMu thc trong mNt góc.   

Bài t%p 4. BHn hãy nghiên ccu cách trang trí và chuhn bi h[c libu cho 3 góc 

ch@i cOa mNt 1=ng nghibp A sau 1ây:  

*  Góc t&o hình: 

—  Trang trí mNt sl tranh vM các loHi hoa, rau, qu% trên m%ng t-mng. 

—  GiUy các loHi, sách tranh, tHp chí co, các loHi cp khô, vp cây, lá cây khô… 

1dng trong các hNp cát tông có dãn nhãn, tên rõ ràng. 
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—  B#ng &en, h* dán, keo dán, &/t n1n các màu: h7t h8t khô &:;c tr:ng bày 

trên giá. 

—  Dùng c1p treo nhEng bFc tranh cHa trI lên dây cao vMa tNm nhìn cHa trI. 

S#n phQm có ghi tên. 

*  Góc ch&i (óng vai: 

—  Trang trí m7t sV tranh vW các lo8i hoa, rau, qu# trên t:Yng. 

—  Ô tô &* ch[i và các con giVng, h7p xà phòng, thuVc &ánh r^ng b_ng gi/y, 

lô tô bày lên giá. 

—  Sách tranh, t8p chí c` các lo8i có tha treo lên dây. 

—  Các lo8i h8t khô &cng vào túi ni lông và &a trong h7p cát tông có dãn 

nhãn/tên. 

*  Góc thiên nhiên: Tgn dhng hiên tr:ic lip. 

—  Cjt m7t cành cây &ang ra ch*i, cjm vào lk &1t tr:ic hiên &a trI theo dõi 

sc thay &mi h_ng ngày cHa các ch*i. 

— CF 2 trI gieo m7t lo8i h8t vào m7t chgu &/t (ngô, lúa, bí &p…). Các chgu 

&1t ra ngoài hiên &a hFng ánh njng m1t trYi. s1t hai chgu lên bgu cta 

sm, thunh tho#ng t:ii n:ic, giE &7 Qm v mwi chgu. H:ing dyn trI theo 

dõi hàng ngày và ghi chép l8i k{t qu# quan sát, phát hi|n &iWu gì x#y ra v 

các chgu trên sau 2 — 3 tuNn. Sau này cho trI nêu ý ki{n nhgn xét vW sc 

thay &mi và phát trian cHa cây. 

—  BFc t:Yng phía sau bàn cô: sa m7t bFc tranh to do cô và trI xé dán  

vW các lo8i cây: cây thân cFng, có qu# (to nhp khác nhau và qu# có tha 

tháo g� &:;c), cây dây leo; cây mkc thành bhi và m7t sV bông hoa có 

màu sjc &�p. 

Sau khi các b8n ti{n hành làm các bài tgp và ghi vào vv cHa mình nhEng 

ý ki{n (hkc li|u &ã &Ny &H ch:a, cNn bm sung ho1c bit hkc li|u nào... Vì 

sao), nhEng bài hkc kinh nghi|m rút ra tM nhEng ho8t &7ng này và vi{t 

m7t bài thu ho8ch khi xây dcng góc ho8t &7ng cho lip b8n phh trách vào 

m7t chH &iam ch tha, hãy ghi l8i ý ki{n cHa b8n và câu hpi còn thjc mjc 

&a th#o lugn nhóm. 

THÔNG TIN PHẢN HỒI  

—  Các b8n tham kh#o &* dùng, hkc li|u cNn có trong mwi góc ho8t &7ng v 

module MN 7 và ti{n hành xây dcng các góc ho8t &7ng cHa lip. Các b8n 

tgp thi{t k{ xây dcng góc trên vv vii các &iWu ki|n cho tr:ic và th#o lugn 
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nhóm %& %'a ra ph'+ng án xây d2ng góc t5i 'u nh8t, phù h;p v=i l=p 

mình %ang ph@ trách.   

—  Tôi tin rEng, bGn có nhiHu cách xây d2ng các góc cho trJ hoGt %Kng. Sau 

%ây xin mMi bGn tham khOo mKt cách sQp xRp các góc nh' sau: 

 

   

 

CUa ra vào 

  
Góc xây d2ng 

     

Góc tGo hình 

    

  

 

Bàn ch+i t2 do 

 

Góc toán 

Góc phân vai 

    

  

  
Góc n8u Yn 

 

CUa hàng, 

siêu th[ 

 

Góc sách 

 

Trong s+ %\ trên, bGn s] th8y các góc ch+i yên t^nh %';c b5 trí mKt bên 

l=p và nh`ng góc ch+i phân vai %';c b5 trí mKt bên l=p s] giúp cho các 

trJ không b[ Onh h'bng, chi ph5i nhiHu bbi nh`ng yRu t5 khách quan. 

Cách sQp xRp các góc bao phd cO phòng hfc, có góc có khoOng cách v=i 

góc khác nh'ng có góc có th& %gt sát cGnh nhau %& có l5i %i lGi thuhn 

tiin. Diin tích các góc ckng khác nhau, tùy thuKc vào nKi dung ch+i 

trong mli góc %& b5 trí cho h;p lí. 

—  MKt khó khYn th2c tR th'Mng xOy ra là l=p hfc chht chKi, %\ dùng, %\ 

ch+i còn nghèo nàn và thiRu, giáo viên còn lúng túng khi xây d2ng các 

góc hoGt %Kng. Vhy làm thR nào có nhiHu góc cho trJ hoGt %Kng giúp trJ 

có nhiHu c+ hKi hfc thp và hoGt %Kng. Theo tôi, bGn có th& thiRt kR mKt 

lúc 2 — 3 góc hoGt %Kng (tutn 1: xây d2ng 2 góc toán và tGo hình), sau %ó 

lGi thay %wi, luân phiên, dx by hai góc ck (toán và tGo hình và xây d2ng  

2 — 3 góc khác (tutn 2: xây d2ng 3 góc: th' viin, %óng vai theo chd %H và 

xây d2ng). Nh' vhy, trong thMi gian tri&n khai mKt chd %i&m  

(4 tutn), bGn có th& luân chuy&n %\ ch+i, %\ dùng t| góc này sang góc 

khác và có chl cho trJ ch+i trong nhiHu góc khác nhau, trJ %';c rèn 

luyin các k^ nYng trong nhiHu góc ch+i. 

—  Nhhn xét b~c Onh trong Bài thp 2: Giá góc bán hàng có nhiHu sOn ph�m 

và %';c sQp xRp, bày trên giá gfn gàng, theo chdng loGi, có bOng giá %& 
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ng"#i mua ti*n theo dõi. Tuy nhiên b5n s7 không :oán :"<c là l@p :ang 

thBc hi*n chC :iDm gì, có quá ít :J dùng, :J chLi, sMn phNm bán hàng tB 

t5o, ch"a có không gian :D ng"#i bán hàng :Ong bán, thiPu các :iQu 

ki*n: cân, rU giá :D khách tB chVn :J, ch"a có bàn thanh toán (nPu là 

siêu thX), ch"a có ng"#i thu tiQn, ng"#i bán... 

*  G!i ý cách thi)t k) môi tr./ng cho Góc “Gia 6ình yêu th.;ng c<a bé” cho 

tr@ mAu giáo lCn 

  Trong góc gia :ình gJm có: tranh mMng t"#ng, tên trò chLi, tên chC :Q 

chLi, tranh ho5t :\ng, :J chLi công nghi*p, :J chLi tB t5o, nguyên v^t 

li*u m_... 

—  Tranh mMng t"#ng (tranh chC :iDm): Cô giáo và trb có thD v7, xé, dán các 

bOc tranh h"@ng vQ chC :iDm gia :ình te gify màu, gify :Q can, rLm :D 

làm mái nhà, que kem :D làm t"#ng nhà... 

Ví dh 1: V7 m\t bOc tranh trên bàn :jt m\t cái bánh ga tô :D meng sinh 

nh^t, xung quanh là các cây nPn. Cho trb sk dhng trang trí blng cách vò 

gify, xé vhn, xé dMi :D trang trí các cây nPn. 

Ví dh 2: Làm m\t bOc tranh mô tM cMnh sinh ho5t trong gia :ình vào buUi 

toi nh": Bo :ang ngJi xem ti vi, mq :ang :an áo, anh :ang hVc bài và bé 

:ang chLi :J chLi. Cho trb sk dhng các nguyên v^t li*u khác :D bOc tranh 

thêm :qp nh": :J, tô, rrc cát... BOc tranh này không nhft thiPt phMi :qp 

khi brt :su thBc hi*n chC :iDm. Giáo viên v7 nét hình thành bo chc bOc 

tranh và trong suot chC :iDm, cho trb làm tiPp bOc tranh. Mu\n nhft là 

hoàn thành bOc tranh khi kPt thúc chC :iDm, tr"ng bày cho phh huynh 

xem sMn phNm cCa cô và trb. 

Ví dh 3: Giáo viên có thD t5o m\t cây thP h* và cho trb mang Mnh cCa 

ng"#i thân t@i, dán vào các khu vBc cCa teng nhánh cây (giáo viên l"u ý: 

Mnh :D làm cây thP h* là Mnh teng cá nhân cCa gia :ình chO không phMi 

là Mnh chhp chung cCa cM gia :ình. Do v^y, khi thông báo :D phh huynh 

cho m"<n nhzng tfm Mnh thì giáo viên phMi nói rõ). 

Nh" v^y, có nhiQu cách :D t5o tranh mMng t"#ng thD hi*n chC :iDm :ang 

thBc hi*n. Giáo viên csn lBa chVn nhzng hình Mnh tiêu biDu và l"u ý :Pn 

bo chc, màu src, kích th"@c cCa tranh h<p lí :D hfp d|n trb. Tránh sk 

dhng quá nhiQu màu src làm bOc tranh bX roi. 

  BOc tranh chC :iDm có thD do giáo viên thBc hi*n nh"ng c}ng có thD 

thiPt kP cho trb tham gia làm cùng hojc mang các hình Mnh :D cô giáo 

thiPt kP, t5o thành m\t sMn phNm chung. 
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*  M!t s% &i(u c+n chú ý khi mua ho4c làm &7 dùng, &7 ch<i: 

—  "# ch&i công nghi+p, có s0n: "ây là nh6ng 7# ch&i có bán s0n trên th= 

tr>?ng. MBt sC 7# ch&i màu sFc 7Gp, hHp dJn và có 7B bLn sM dNng cao. 

Tuy nhiên nRu ch&i lSp 7i lSp lTi nhiLu lUn sV không phát triXn tính tích 

cZc, ch[ 7Bng, sáng tTo c[a tr\. Các 7# ch&i này g#m có: bRp, t[ lTnh, t[ 

quUn áo, bàn ghR, gi>?ng búp bê, bàn là, xe 7by, 7i+n thoTi, túi xách... 

Các 7# dùng này không nhHt thiRt phdi trang b=, mua sFm mà giáo viên 

có thX trao 7ei vfi mBt sC phN huynh và 7L ngh= hg [ng hB hoSc cho 

m>hn mBt sC 7# dùng nh>: quUn áo, túi xách, giá 7X sách báo, 7i+n 

thoTi, giUy, va li... ci 7ã qua sM dNng. 

+  Cách sFp xRp: Các trang phNc 7>hc treo trên giá treo quUn áo hoSc 7>hc 

gHp cbn thln 7X m ngnn t[ 7X khi ch&i tr\ sV lHy ra sM dNng. Các 7# dùng 

nh> bRp, bàn là, t[ quUn áo, gi>?ng c[a búp bê, giáo viên bC trí hhp lí 

trong góc ch&i và có thX sM dNng làm vách ngnn gi6a hai góc ch&i. Nh6ng 

7# dùng khác nh> xoong n#i, bát 7pa xRp trên giá ggn gàng. 

—  "# ch&i tZ tTo: là 7# ch&i 7>hc làm ra tr các nguyên vlt li+u tZ nhiên và 

các phR li+u thra. "# ch&i tZ tTo có thX làm là các bó hoa tr giHy nhnn 

màu, giHy bóng kính; các con rCi búp bê làm tr vdi shi, khnn tay, r&m 

hoSc btng nh6ng chai lg. Gi>?ng, t[, bàn là, bRp c[a góc gia 7ình có thX 

làm btng bìa cát tông hoSc btng xCp cwng hay nhZa cwng cing 7em lTi 

hi+u qud không kém gì 7# ch&i mua ngoài th= tr>?ng. Dùng nh6ng mdnh 

vdi vNn tr các cMa hàng may 7o, giáo viên có thX cho tr\ làm trang phNc 

cho búp bê, con rCi. Làm ti vi, t[ lTnh hay 7#ng h# trong gia 7ình.  

+  Cách sFp xRp: Các 7# ch&i này giáo viên có thX làm tr>fc mBt sC công 

7oTn: b#i bìa, tTo khung, tTo dáng hình c[a các 7# dùng: bRp, t[ lTnh, ti 

vi, t[ g{... sau 7ó khuyRn khích tr\ ch&i trong góc tZ trang trí cho 7# dùng 

thêm 7Gp hoSc giáo viên te chwc mBt hoTt 7Bng tTo hình tlp thX “cho tr\ 

làm 7# dùng trong gia 7ình” 7X có thêm 7# dùng, 7# ch&i trong góc 

nhóm mà không cFt xén gi? dTy và tr\ sV ch&i trong góc mBt cách hwng 

thú h&n. Ngoài ra, giáo viên có thX cho tr\ tô màu hay vV tranh các nhân 

vlt trong gia 7ình và tZ tr\ làm mBt cây thR h+ cho gia 7ình mình. Tr\ có 

thX tZ làm các cuCn an bum vL th?i trang dành riêng cho các gia 7ình. 

Tr\ có thX tZ làm bánh trôi, bánh chay, bánh rán hoSc quHn nem khi nHu 

nn trong góc gia 7ình... 

—  Tnng c>?ng be sung nguyên vlt li+u mm: là nh6ng nguyên vlt li+u ghi ý 

cho tr\ làm 7# dùng, 7# ch&i và biRt cách ch&i. Các nguyên vlt li+u mm 
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càng phong phú thì n+i dung ch/i c0a tr3 càng nhi4u. Tr3 r7t h8ng thú và 

kích thích trí thông minh, sáng tAo c0a tr3. B góc ch/i gia Dình, giáo viên 

có thF chuGn bI cho tr3 m+t sJ mKnh vKi DF tr3 tL làm khNn mOt, khNn 

tay, khNn cQ hay quSn áo cho em búp bê. Giáo viên chuGn bI m+t sJ h+t 

hAt, D7t nOn, lá cây, kéo bút, màu... DF sXn sàng trên giá DF tr3 có thF thLc 

hiYn tAo ra m+t sKn phGm nào Dó phZc vZ ng[\i thân trong gia Dình. 

+  L[u ý: M+t sJ nguyên vbt liYu ít khi sc dZng trong ch0 DiFm Dó thì giáo 

viên nên c7t Di DF ch0 DiFm nào phù hep thì l7y ra dùng. Không nên DF 

quá nhi4u. Trong suJt ch0 DiFm, giáo viên có thF D[a tg 3 — 5 nguyên vbt 

liYu mk trong góc và thay DQi nguyên vbt liYu theo DInh kì DF gây h8ng 

thú,, h7p dln cho tr3 khi ch/i trong góc. 

+  Cách snp xpp: Các nguyên vbt liYu mk DF riêng theo tgng h+p (rQ giá, 

hoOc ngNn kéo), có dán nhãn ghi tên rõ ràng DF tr3 du nhìn, du th7y, du 

c7t. Các nguyên vbt liYu này nên DF k ngNn th7p c0a giá Dv ch/i DF tr3 có 

thF hoAt D+ng vào b7t c8 lúc nào tr3 thích. Các nguyên vbt liYu phKi vga 

tSm tay, không nên to quá sw gây khó khNn cho tr3 trong khi sc dZng vào 

các trò ch/i (t\ gi7y màu quá lyn, dây quá dài...). 

Trong góc gia Dình, giáo viên có thF snp xpp m+t vài cuJn truyYn có n+i 

dung giáo dZc lu giáo trong gia Dình, hay có m+t sJ b8c tranh thF hiYn 

tình cKm c0a cha mz yêu th[/ng, chNm sóc con cái, hoOc có nh{ng sách 

tranh lbt v4 quy trình tnm cho búp bê, cho búp bê Nn DF tr3 có thF sc 

dZng trong khi ch/i. 

  Giáo viên cSn tAo ra môi tr[\ng cki mk, kích thích h8ng thú ch/i c0a t7t 

cK tr3 (bao gvm cK tr3 tích cLc có vJn kinh nghiYm phong phú và cK 

nh{ng tr3 còn nhút nhát, thZ D+ng và hAn chp v4 k| nNng khi ch/i). 

Giáo viên cSn snp xpp và bJ trí góc Gia Dình sát vyi góc N7u Nn hay góc 

Bán hàng DF gei ý, tAo Di4u kiYn cho tr3 thipt lbp các mJi quan hY Da 

dAng, phong phú trong khi ch/i và tAo cho tr3 có môi tr[\ng giao tipp 

tích cLc nh7t, DOc biYt giúp tr3 có nh{ng hành vi 8ng xc vNn minh, lIch 

sL phù hep vyi các chuGn mLc DAo D8c. 

L[u ý: Giáo viên không nên hiFu m+t cách máy móc là trong góc Gia 

Dình thì không có Dv dùng n7u Nn, Dv dùng tAo hình, ch� có Dv dùng 

chNm sóc búp bê. Trong góc Gia Dình c�ng cSn có nh{ng Dv dùng, 

nguyên vbt liYu DF n+i dung ch/i phong phú và tr3 có sL giao l[u vyi các 

nhóm bên cAnh. 
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Hoạt động 3: Lôi cuốn trẻ tham gia xây dựng môi trường giáo dục 

B!ng kinh nghi(m c+a mình, b0n hãy chia s4 v6i 78ng nghi(p v: nh;ng 

vi(c giáo viên c?n làm 7B tr4 tham gia nêu ý tGHng xây dLng góc ho0t 

7Nng trong l6p. B0n hãy suy nghP và trQ lRi câu hSi sau: 

—  Tr4 có c?n tham gia, nêu ý kiWn thiWt kW, cách thXc thLc hi(n khi xây dLng 

góc chYi trong l6p không? (B0n hãy ghi ra ý kiWn c+a mình.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B"n hãy trao +,i v/i +0ng nghi2p và +5c nh7ng thông tin d:/i +ây +< có 

thêm hi<u biBt vC vi2c lôi cuEn trF tham gia xây dHng môi tr:Ing giáo dKc. 

THÔNG TIN PHẢN HỒI  

  C?n thu hút, lôi cu`n tr4 tham gia ho0t 7Nng xây dLng môi trGRng giáo 

dac vì: 

—  Trong mNt nbm hcc, các b0n sd tiWn hành nhi:u ch+ 7iBm. Khi kWt thúc 

ch+ 7iBm này l0i bft 7?u thLc hi(n ch+ 7iBm tiWp theo. Do 7ó, mii khi 

ch+ 7iBm m6i chujn bk thLc hi(n thì vi(c tl chXc cho tr4 nêu ý tGHng, 
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tham gia xây d+ng môi tr/0ng giáo d3c có tác d3ng tích h7p r9t t:t, góp 

ph<n phát tri=n toàn di?n cho tr@.  

—  Khi tr@ tham gia cùng cô xây d+ng môi tr/0ng, chúng ta Fã tHo cho tr@ 

mIt tâm thJ tích c+c F= xây d+ng mIt s+ mLi m@ cho lLp, làm cho tr@ r9t 

thích thú, hào hNng và nPy ra nhQng ý t/Sng sáng tHo trong quá trình 

th+c hi?n. Trong chX Fi=m F<u tiên thì tr@ có th= ch/a biJt làm nh/ng 

nJu kiên nh\n th+c hi?n thì tr@ trong lLp bHn s] F/a ra nhi^u ý t/Sng 

ngI ngh_nh và Fáng yêu. 

—  Kích thích tr@ nêu ý t/Sng xây d+ng môi tr/0ng giáo d3c trong lLp. 

—  KhuyJn khích tr@ chia s@ kinh nghi?m xem môi tr/0ng giáo d3c trong lLp 

c<n có nhQng góc chai nào? Trang trí ra sao? C<n có nhQng Fd dùng, Fd 

chai gì cho góc Fó?... 

*  Cách th&c th'c hi)n nh+ sau: 

Có nhi^u giáo viên không c<n tLi ý kiJn cXa tr@ tham gia F= xây d+ng môi 

tr/0ng vì th9y m9t quá nhi^u th0i gian. 

Có nhi^u giáo viên cfng mu:n tHo ca hIi cho tr@ nêu ý t/Sng khi xây 

d+ng môi tr/0ng giáo d3c trong lLp hgc nh/ng ch/a biJt cách làm. 

Vi?c lôi cu:n tr@ cùng tham gia vào hoHt FIng chung cXa lLp là Fi^u c<n 

thiJt, Fây cfng là ca hIi giáo d3c tr@ t:t nh9t. Xin F/7c chia s@ cùng các 

bHn mIt trong nhQng cách thNc tj chNc cho tr@ cùng tham gia xây d+ng ý 

t/Sng b: trí các góc chai trong lLp S mIt chX F^ c3 th=.  

T! ch%c trò ch)i: “Nhà thi/t k/” 

—  Th0i gian: 30 phút. 

—  Ph/ang pháp: oIng não, thPo lupn nhóm lLn. 

—  Ph/ang ti?n hq tr7: 2 bPng Fen có chân FNng, các lô tô hình Pnh các góc 

chai, 4 — 5 t0 gi9y A0 có sa Fd mvt cwt sàn nhà cXa lLp. 

—  TiJn trình th+c hi?n: 

+  B/Lc 1: Yêu c<u tr@ trong lLp chia thành 4 — 5 nhóm F= chai mIt trò chai 

“Bé là nhà thiJt kJ” (tùy theo s: l/7ng tr@. Mqi nhóm t� 6 — 8 tr@). 

+  B/Lc 2: Cô giáo cho tr@ cùng quan sát các tranh lô tô cô Fã chu�n b� và 

giao nhi?m v3 cho tr@: Các bé hãy cùng nhau thPo lupn v^ chX F  ̂ “Các 

con vpt g<n gfi” F= l+a chgn nhQng góc chai mà các bé mu:n. 

+  B/Lc 3: Sau khi tr@ thPo lupn tHi nhóm, giáo viên cho tr@ tpp trung lHi khu 

trung tâm cXa lLp F= trình bày ý t/Sng thiJt kJ cXa cP FIi. Mqi FIi c� 
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m!t tr% trình bày. Cô có th1 g3i ý b6ng nh7ng câu h:i: Các con v?t này 

thích An thBc An gì? Làm thE nào F1 có thBc An cho chúng? Các con gHp 

nh7ng con v?t này J Fâu? K1 nó sMng J Fâu? Khi các con v?t này bO Mm 

thì ai sQ giúp chúng kh:i bSnh?.... 

+ BVWc 4: Giáo viên cho tr% c[a các nhóm khác h:i thêm v\ ý tVJng c[a 

nhóm v]a trình bày. 

+  BVWc 5: Giáo viên b_ sung thêm thông tin và bi1u dVang nh7ng ý tVJng 

c[a các nhóm. 

 

M!t g%c ch(i b+n h-ng c.a tr1 m3u gi+o l7n đ9:c thi;t k;   

d>a tr?n @ t9Ang c.a tr1. 

ĐÁNH GIÁ NỘI DUNG 5 

Bài t%p 1. Theo bdn, môi trVfng giáo dgc dành cho tr% t] 3 — 6 tu_i ckn 

có nh7ng yEu tM nào? Bdn hãy tích dmu x vào nh7ng ý kiEn bdn Fong ý 

hoHc không Fong ý. 

STT N$i dung *+ng ý 

Không  

0+ng ý 

1 Các góc chai phqi r!ng rãi.   

2 

Cách ssp xEp phVang tiSn gtn gàng, 

F1 Fúng  nai quy FOnh. 

  

3 

Tdo môi trVfng quen thu!c vWi cu!c 

sMng thvc c[a tr%. 
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STT N$i dung *+ng ý 

Không  

0+ng ý 

4 

Nguyên li*u +a d.ng, t1n d2ng 

nguyên v1t li*u +4a ph78ng, nguyên 

v1t li*u tái s; d2ng. 

  

5 Không gian luôn thay +@i tAng ngày.   

6 

Cách sFp xHp, xây dJng môi tr7Mng 

lNp hOc tùy thuQc vào giáo viên. 

  

7 

Có tên góc ch8i, hình Vnh thW hi*n 

nQi dung góc ch8i. 

  

Bài t%p 2. B.n hãy cho biHt ý kiHn c]a mình v^ vai trò c]a giáo viên khi 

xây dJng môi tr7Mng ho.t +Qng cho tr` tA 3 — 6 tu@i bcng cách +ánh ddu 

x vào cQt t78ng eng. 

STT N$i dung *+ng ý 

Không  

0+ng ý 

1 

Khi  xây dJng môi tr7Mng giáo d2c 

cho tr` ho.t +Qng, giáo viên chg dJa 

vào ý t7hng, ch] ý c]a giáo viên. 

  

2 

Khi xây dJng môi tr7Mng giáo d2c 

cho tr` ho.t +Qng, giáo viên dJa trên 

ý t7hng c]a giáo viên và tr`. 

  

3 

Khi xây dJng môi tr7Mng giáo d2c 

cho tr` ho.t +Qng, giáo viên dJa trên 

ý t7hng c]a tr`. 

  

4 

Giáo viên dJa vào vkn kiHn thec và 

kinh nghi*m skng c]a tr` +W xây 

dJng môi tr7Mng ho.t +Qng phù hlp 

cho tr̀ . 

  

5 

Giáo viên khuyHn khích tr` +óng góp 

ý kiHn cá nhân v^ ý t7hng xây dJng 

môi tr7Mng giáo d2c trong lNp honc 

ngoài lNp. 
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STT N$i dung *+ng ý 

Không  

0+ng ý 

6 

Giáo viên không c.n khuy1n khích 

nh3ng câu tr7 l9i, nh3ng ý t<=ng, 

s7n ph@m sáng tBo cCa trE khi trE 

cùng giáo viên thi1t k1, xây dIng 

môi tr<9ng giáo dJc. 

  

7 

TrE N<Oc giáo viên khuy1n khích 

tham gia xây dIng môi tr<9ng hoBt 

NPng giáo dJc cCa lQp. 

  

8 

Yêu c.u trE làm Núng nh< h<Qng 

dVn cCa giáo viên mQi N<Oc khen. 

  

9 

Giáo viên không tBo cY hPi NZ trE 

tham gia ý ki1n, nh[n xét, b  ̂ sung 

các ý t<=ng cCa bBn, cCa giáo viên 

khi xây dIng môi tr<9ng hoBt NPng 

giáo dJc cCa lQp. 

  

 

 

Nội dung 6:  

TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG CHO TRẺ TRONG MÔI TRƯỜNG 

GIÁO DỤC  

Hoạt động 1. Khảo sát thực trạng tổ chức hoạt động cho trẻ từ  

3 – 6 tuổi tại trường của bạn  

BBn hãy thIc hian các bài t[p sau Nây: 

Bài t%p 1. BBn hãy dI hoBt NPng góc cCa mPt vài Ndng nghiap trong 

tr<9ng cCa bBn và ghi chép nh3ng <u NiZm, tdn tBi cCa các bBn Ndng 

nghiap vào v= hec t[p 

Bài t%p 2. BBn hãy t^ chfc hoBt NPng góc, m9i các Ndng nghiap trong 

tr<9ng N1n dI và ghi chép lBi nh3ng ý ki1n, nh[n xét cCa he vào v=  

hec t[p. 
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Bài t%p 3. Sau khi b(n th+c hi-n 2 bài t0p trên, b(n hãy cho bi8t ý ki8n 

c:a b(n v< cách th>c t? ch>c ho(t @Ang góc hi-u quE bFng cách @ánh 

dHu x vào cAt tJKng >ng. 

STT N$i dung *+ng ý 

Không  

0+ng ý 

1 

Khi t? ch>c cho trO ho(t @Ang góc, 

giáo viên chP cQn t0p trung vào ho(t 

@Ang c:a giáo viên. 

  

2 

Khi t? ch>c cho trO ho(t @Ang góc, 

giáo viên chP cQn t0p trung vào ho(t 

@Ang c:a giáo viên và trO. 

  

3 

Khi t? ch>c cho trO ho(t @Ang góc, 

giáo viên chP cQn t0p trung vào ho(t 

@Ang c:a trO. 

  

4 

TrO ch: @Ang th+c hi-n các ho(t 

@Ang tìm tòi, khám phá, phát hi-n 

nhXng ki8n th>c, kY nZng m[i dJ[i 

s+ hJ[ng d]n c:a giáo viên trong 

các góc. 

  

5 

Khi ho(t @Ang, trO l`ng nghe giáo 

viên giEng giEi, giáo viên huy @Ang 

vbn ki8n th>c và kinh nghi-m sbng 

c:a mình @c truy<n @(t l(i cho trO. 

  

6 

Giáo viên d+a vào vbn ki8n th>c và 

kinh nghi-m sbng c:a trO @c xây 

d+ng môi trJhng ho(t @Ang phù hjp  

cho trO. 

  

7 

Trong quá trình ho(t @Ang, giao ti8p 

giXa giáo viên và trO ngày càng 

nhi<u, tZng cJhng thông tin tl trO 

@8n giáo viên. 

  

8 

Trong quá trình ho(t @Ang, giao ti8p 

giXa giáo viên và trO theo mAt chi<u 

thông tin, tl giáo viên @8n trO. 
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STT N$i dung *+ng ý 

Không  

0+ng ý 

9 

Giáo viên khuy-n khích tr2 3óng góp 

ý ki-n cá nhân v9 ý t:;ng xây d>ng 

môi tr:Ang giáo dBc trong lDp hoEc 

ngoài lDp. 

  

10 

Giáo viên không khuy-n khích 

nhJng câu trK lAi, nhJng ý t:;ng, sKn 

phNm sáng tOo cPa tr2 khi tr2 cùng 

giáo viên thi-t k-, xây d>ng môi 

tr:Ang giáo dBc. 

  

THÔNG TIN PHẢN HỒI 

  MTi giáo viên cUn nVm vJng lí luWn và ti-n hành th>c hiXn trên th>c tiYn 

3Z t[ 3ó rút ra nhJng bài h^c kinh nghiXm cho chính bKn thân mình. 

Chính vì vWy, khi bOn th>c hiXn 2 bài tWp trên, bOn sb 3cng ; hai vd trí: 

ng:Ai th>c hiXn và ng:Ai kiZm tra. BOn sb rút ra 3:gc nhJng bài h^c kinh 

nghiXm cho mình khi d> giA. BOn h^c tWp nhJng ph:hng pháp, biXn 

pháp ti chcc hoOt 3jng góc hiXu quK và khi phát hiXn nhJng nji dung 

còn tmn tOi cPa 3mng nghiXp, bOn sb không mVc phKi sai lUm nh: h^ và 

khi bOn th>c hiXn bOn sb nhWn 3:gc nhJng 3óng góp ý ki-n cPa 3mng 

nghiXp 3Z bOn tr:;ng thành hhn. 

MTi 3da ph:hng, vùng mi9n có nhJng 3Ec 3iZm khác nhau v9: 3da lí, con 

ng:Ai, phong tBc tWp quán. Chính vì vWy, khi 3ánh giá, khKo sát th>c 

trOng ti chcc hoOt 3jng trong môi tr:Ang giáo dBc tOi lDp mình phB 

trách, giáo viên cUn 3ánh giá mjt cách khách quan 3Z t[ 3ó bi-t cách ti 

chcc hoOt 3jng cho tr2 trong môi tr:Ang giáo dBc, 3Ot mBc tiêu giáo dBc, 

th>c hiXn ch:hng trình giáo dBc mUm non hiXu quK, chnt l:gng.  

Hoạt động 2. Tổ chức cho trẻ hoạt động trong các góc chơi  

Bong kinh nghiXm cPa mình, bOn hãy chia s2 vDi 3mng nghiXp v9 nhJng 

viXc giáo viên cUn làm 3Z tr2 chhi tích c>c trong các góc hoOt 3jng. BOn 

hãy suy nghq và trK lAi các câu hri sau: 

1.  Khi nào cUn giDi thiXu góc chhi trong lDp cho tr2? 
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2.  Th%i gian tr, ch.i trong các góc là bao lâu và s9 qu;n lí c=a giáo viên 

trong các góc ch.i nh? th@ nào? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.  Làm cách nào EF tr, E?Gc ch.i H tIt c; các góc? 
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Sau $ó b'n hãy trao $/i v2i $3ng nghi5p và $8c nh:ng thông tin d=2i $ây 

$? có thêm hi?u biBt vC vi5c t/ chDc cho trE ho't $Fng trong các góc.  

THÔNG TIN PHẢN HỒI  

*  Gi2i thi5u các góc chIi 

—  Giáo viên c,n giúp tr2 ch4i tích c6c, sáng t9o, ngh: ra nhi<u cách ch4i 

trong các ho9t >?ng. MuAn làm >EFc >i<u >ó, giáo viên c,n biIt cách giJi 

thiKu các góc ch4i và quMn lí tAt quá trình tr2 ch4i trong các góc. 

GiJi thiKu góc ch4i: là m?t biKn pháp cho tr2 làm quen vJi các >i<u kiKn 

ch4i R trong lJp. BiKn pháp này giúp tr2 chU >?ng tìm kiIm >V ch4i khi 

c,n, triWn khai trò ch4i, thu dZn và c[t >V ch4i >úng n4i quy >\nh. 

—  ViKc giJi thiKu cho tr2 làm quen vJi các góc ch4i tiIn hành chU yIu vào 

>,u n^m hZc, khi tr2 còn b_ ng_ chEa quen vJi các >V dùng, >V ch4i 

trong lJp, chEa biIt tên các >V ch4i, v\ trí >W >V ch4i và các cha >W ch4i 

(hocc trong lJp có m?t >V ch4i mJi, góc ch4i mJi cdng vey). NhiKm vh 

cUa giáo viên là phMi giúp tr2 biIt n4i >W các >V ch4i, các góc ch4i bit >,u 

tj >âu và kIt thúc R >âu. 

—  GiJi thiKu góc ch4i nên tiIn hành ngay tj >,u gil ch4i hocc vào gil sinh 

ho9t chi<u, tùy tjng trElng hZc ch thW, tùy tjng lma tuni. 

  Ví dh: oAi tr2 tj 3 — 4 tuni, tr2 thElng thích các trò ch4i chma >6ng cAt 

truyKn nhE “>i tàu hsa” vJi mai ga là m?t góc ch4i. oi<u >ó su giúp tr2 

làm quen vJi các góc ch4i m?t cách thú v\ (vja >i vja hát bài “m?t >oàn 

tàu”, >In mai “ga”, cô giáo su giJi thiKu hocc hsi cho tr2 trM lli: tên “ga”— 

tên góc ch4i và trong “ga” này có nhwng thm gì (có thW giJi thiKu tên góc 

ch4i nIu góc mJi mR hocc tr2 chEa biIt). 

  oAi vJi tr2 5 — 6 tuni: C,n kích thích tr2 suy ngh: nhi<u h4n, có thW tn 

chmc các trò ch4i “oA bé” vJi các yIu tA ch4i: ném bóng. Ném bóng vào 

góc ch4i nào thì tr2 phMi xác >\nh >úng tên góc ch4i hocc >V ch4i tE4ng 

mng (có thW giáo viên nói tên góc ch4i còn tr2 ném bóng >úng vào góc 
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ch"i %ó ho(c ng+,c l.i, cô ném bóng vào góc ch"i nào thì tr9 ph;i nói 

%úng tên góc ch"i %ó). 

*  Th"i gian cho tr, ch-i và s1 qu4n lí c7a giáo viên trong các góc. 

—  SC l+,ng tr9 ch"i trong các góc th+Eng tF 2 — 6 tr9. Tuy nhiên có nhLng 

góc sC l+,ng tr9 tham gia có thO nhiPu h"n nh+ góc LRp ghép — xây dVng, 

góc Sáng t.o, nghW thuXt, góc Sách, góc Thiên nhiên, góc HZc tXp. [Ci 

v\i l\p ghép hai %] tu^i, có thO cho tr9 bé và tr9 l\n ch"i cùng nhau trong 

m]t góc %O tr9 l\n h+\ng d`n tr9 bé, cang có lúc cho tr9 l\n ch"i v\i tr9 

l\n và tr9 bé ch"i v\i tr9 bé. 

—  Tr9 có chb riêng %O ho.t %]ng. Khi tr9 ho.t %]ng trong không gian riêng, 

giáo viên không nên can thiWp vào ho.t %]ng cea tr9. T.o %iPu kiWn cho 

tr9 %+,c ch"i tF 30 — 60 phút trong m]t góc/ngày. 

—  Thay %^i, luân phiên các %i ch"i, %i vXt có trong các góc phj thu]c vào 

che %iOm, mjc %ích, %iPu kiWn cj thO cea l\p trong thEi gian %ó. 

—  [iPu chlnh hành vi cea tr9: Tr9 ph;i tuân theo các quy %pnh trong tFng 

góc ho.t %]ng, h+\ng tr9 chú ý t\i các góc ch"i và g,i ý cách ch"i v\i các 

%i vXt (nsu ctn thist). [Ci v\i tr9 tF 5 — 6 tu^i, giáo viên có thO sv djng kí 

hiWu, hình ;nh %O quy %pnh n]i quy ch"i trong tFng góc %O tr9 w góc ch"i 

tuân theo; có b;ng %yng kí góc ch"i (nsu thzy ctn thist) %O tr9 bist sC 

l+,ng các b.n ch"i trong góc và chuyOn ch"i góc khác khi thzy hst chb 

ch"i trong góc %ó. 

*  G=i ý m@t sA cách làm BC tr, ch-i BD=c E tFt c4 các góc ch-i 

—  Vòng dây %eo c^: Làm các vòng %eo c^ có mã sC, màu sRc t+"ng ~ng v\i 

tFng góc ch"i. 

Ví dj:  

+  2 vòng dây màu %� cho góc t.o hình; 

+  4 vòng dây màu xanh lá cây cho góc th+ viWn; 

+  3 vòng dây sC 5 cho góc ch"i %óng vai... 

Treo các dây %eo c^ này vào các góc ch"i t+"ng ~ng, sau %ó thông báo %O 

tr9 bist muCn ch"i w góc nào thì hãy %eo dây w góc %ó vào c^; khi ch"i 

xong thì treo dây %ó trw l.i vào vp trí ca %O tr9 khác %sn l+,t ch"i. 

—  Túi th9 ch"i:  
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M!i tr& m(t th& ch+i, trên th& ghi tên ho1c s3 hi4u riêng. T8i m!i góc 

ho8t :(ng treo m(t t<m bìa, trên t<m bìa :ó có nh@ng túi nhB :Cng các 

th& tên (chF có 3 — 4 túi :Cng). Tr& nào mu3n ch+i L góc nào thì :M th& tên 

cNa mình vào túi th& tên ( m!i túi chF m(t th& tên). 

—  Dây th& s3: 

SU dWng th& s3 này cho các góc ch+i mà b8n mu3n tr& :XYc ch+i trong 

ngày hôm :ó. 

Ví dW:  

+  Th& s3 1 cho góc T8o hình; 

+  Th& s3 2 cho góc ThX vi4n; 

+  Th& s3 3 cho góc Ch+i :óng vai/góc thiên nhiên. 

B8n hãy làm cho m!i tr& m(t th& s3 rfi :Xa cho tr&. Khi ch+i xong L góc 

nào, tr& :M th& có s3 tX+ng ing vào m(t cái h(p L góc :ó. 

—  Th& ch+i L các góc: 

Làm s3 th& blng s3 mà b8n mu3n cho tr& ch+i trong các góc. Ghi tên và 

vn tranh tXYng trXng cho tong góc ch+i ho1c kí hi4u tong góc trên th& 

ch+i. Cho tr& b3c thqm th& ch+i, sau :ó lrn lXYt tr& :i vào các góc ch+i 

cNa mình. 

Ngoài nh@ng cách thic trên, b8n tham khto thêm nh@ng cách thic khác 

cNa :fng nghi4p trong trXung, trong quwn/huy4n và c3 gxng bao quát, 

:iyu chFnh kzp thui :M tr& :XYc ch+i t<t ct các góc trong l{p v{i tinh thrn 

thoti mái, tC nguy4n và hing thú. 

Hoạt động 3. Tổ chức hoạt động ở môi trường ngoài lớp  

B8n hãy suy ngh|, nh{ l8i và vi}t ra :M trt lui các câu hBi sau: 

1.  Môi trXung s~n có L ngoài l{p bao gfm nh@ng gì?  
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2.  Góc thiên nhiên nên +,t - +âu? 

 

 

 

 

 

3.  B3n +ã t5 ch6c cho tr9 ho3t +:ng - môi tr>?ng ngoài lBp nh> thD nào +E 

giúp tr9 phát triEn? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.  B3n hãy suy nghK và thiDt kD 1 — 2 thiDt bQ chRi +Rn giSn, tUn dWng vUt liXu 

+Qa ph>Rng. T[ +ó, b3n hãy tUn dWng, b5 sung thêm 1 — 2 +\ dùng, +\ 

chRi ngoài tr?i. 

B!n hãy '(c nh*ng thông tin d01i 'ây '3 có thêm hi3u bi9t v; vi<c t= ch>c 

ho!t '@ng A môi tr0Cng ngoài l1p h(c cho trG tH 3 — 6 tu=i. 
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THÔNG TIN PHẢN HỒI  

—  Môi tr'(ng cho tr. t/ 3 — 6 tu3i ho4t 56ng 7 ngoài l:p (ch= y?u là môi 

tr'(ng sBn có ngoài l:p) rEt phong phú, hEp dIn tr.. N?u bi?t cách khai 

thác, giáo viên sR giúp tr. phát triSn 5'Tc nhiUu mVt. WVc biXt 7 nhYng 

nZi có nhiUu khó kh[n trong viXc xây d^ng môi tr'(ng cho tr. t/ 3 — 6 

tu3i ho4t 56ng trong l:p (diXn tích l:p ch`t, l:p 5ông hac sinh...), giáo 

viên cbn phci t`n ddng tei 5a nhYng gì sBn có 7 ngoài l:p hac 5S giúp tr. 

ngm 5'Tc các ki?n thhc và ki n[ng theo yêu cbu c=a ch'Zng trình. 

—  Góc thiên nhiên nên 5Vt 7 hiên hoVc t`n ddng góc v'(n cho mli l:p 

ch[m bón cây non và quan sát s^ phát triSn, thay 53i c=a chúng hàng 

ngày hoVc theo mùa. N?u 5iUu kiXn không cho phép xây d^ng góc thiên 

nhiên 7 ngoài l:p, phci xây d^ng góc thiên nhiên trong l:p. Tuy nhiên, 

góc thiên nhiên trong l:p cbn l'u ý chan nhYng cây dr seng trong nhà, 

dr lau lá.  

Ví dd: Cây v4n liên thanh, cây trbu bà, seng 5(i, phát l6c, l'vi mèo, l'vi 

h3, thi?t m6c lan… và m6t se cây khác, m6t se cành cây dr 5âm chyi. 

Hàng ngày phân công tr. t':i n':c, lau bdi cho lá cây, h':ng dIn tr. 

quan sát, phát hiXn s  ̂ gieng và khác nhau c=a lá cây, phân biXt giYa lá 

già và lá non; s  ̂ 5âm chyi hay s^ xuEt hiXn lá m:i 7 cây nào 5ó… Giáo 

viên nên d4y tr. cách phát hiXn khi nào cây cbn t':i n':c, khi nào không 

cbn t':i…  

—  T3 chhc các ho4t 56ng giúp tr. t/ 3 — 6 tu3i phát triSn các giác quan, t[ng 

c'(ng nh`n thhc và phát triSn ngôn ngY. 

+  Nghe ti?ng gió th3i, lá rdng, chim hót, ng}i mùi hoa, mùi c~, mùi rZm r4; 

ccm nh`n ánh ngng mVt tr(i. 

+  ChZi v:i cát, n':c, 5Et 5S bi?t tính chEt c=a chúng. 

+  Tham gia tryng cây, ch[m sóc cây non, giúp tr. t/ 3 — 6 tu3i phát triSn óc 

quan sát, tính tò mò: quan sát s^ thay 53i c=a cây con, s^ thay 53i lá theo 

mùa và phân lo4i chúng… 

+  Trong lúc 5'a tr. t/ 3 — 6 tu3i 5i d4o chZi quanh tr'(ng, cô giúp tr. bi?t 

các phòng chhc n[ng c=a tr'(ng, các phòng nhóm, bi?t nhYng ng'(i 

trong tr'(ng làm gì; bi?t các 5y chZi, thi?t b� và cách s} ddng chúng; bi?t 

các lueng rau, cây con... tùy theo lha tu3i và khc n[ng c=a tr.. Giáo viên 

giúp tr. kS (miêu tc) vU nhYng gì tr. 5'Tc bi?t, 5'Tc nhìn thEy 

—  T3 chhc các ho4t 56ng giúp tr. mIu giáo phát triSn các v`n 56ng. 
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+  Leo trèo trên các thi.t b0 ch1i ngoài tr4i (thang leo làm b9ng tre, g;); leo 

lên, b>?c xuBng qua các mô EFt, bGc tam cFp, cIu thang, gBc cây. 

+  Ch1i các trò ch1i vGn EPng, trò ch1i dân gian R sân tr>4ng; ch1i nhTt lá, 

chUn lá, ch1i ghép các hình, các chX cái, chX sB khác nhau tZ các lá cây, 

viên s[i tr\ nhTt E>]c tZ sân tr>4ng… 

—  Ta chbc các hoct EPng giúp tr\ phát trien tình cfm và quan hg xã hPi. 

+  iàm thoci v?i tr\ tZ 3 — 6 tuai, g]i ý cho tr\ nhGn bi.t và th>Rng thbc v\ 

Emp cna choi non m?i nhú cna nhXng bông hoa En màu spc R v>4n 

tr>4ng hoTc v>4n rau, v\ Emp cna nhXng cành cây Eu E>a tr>?c gió… 

+  Hát múa d>?i bóng cây. 

+  Thsm các danh lam thpng cfnh, di tích l0ch su, các Eiem hoct EPng công 

cPng cna cPng Eong dân c> n1i tr\ tZ 3 — 6 tuai Eang sBng. 

—  MPt sB thi.t b0 ch1i ngoài tr4i làm b9ng vGt ligu E0a ph>1ng.  

  Thi.t k. mPt sB Eo ch1i ngoài tr4i nh> sau: 

+  Thang leo làm b9ng tre hoTc g;, dây thZng to. 

+  LBp xe ô tô h[ng chôn xuBng EFt cho tr\ rèn luygn b>?c Ei và khf nsng 

thsng b9ng c1 the. 

+  Xích Eu b9ng spt hoTc b9ng tre. 

+  BGp bênh b9ng tre hoTc g;. 

+  HB cát, s[i scch cho tr\ ch1i. 

ĐÁNH GIÁ NỘI DUNG 6 

*  Bcn hãy cho bi.t ý ki.n cna mình v{ cách thbc ta chbc hoct EPng góc 

higu quf b9ng cách dánh dFu x vào cPt t>1ng bng. 

STT N$i dung *+ng ý 

Không 

0+ng ý 

1 

Khi ta chbc cho tr\ hoct EPng góc, giáo 

viên ch~ cIn tGp trung vào hoct EPng cna 

giáo viên. 

  

2 

Khi ta chbc cho tr\ hoct EPng góc, giáo 

viên ch~ cIn tGp trung vào hoct EPng cna 

giáo viên và tr\. 
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STT N$i dung *+ng ý 

Không 

0+ng ý 

3 

Khi t& ch(c cho tr+ ho,t -.ng góc, giáo viên 

ch6 c7n t8p trung vào ho,t -.ng c<a tr+. 

  

4 

Tr+ ch< -.ng thAc hiBn các ho,t -.ng tìm 

tòi, khám phá, phát hiBn nhGng kiHn th(c, 

kI nJng mKi dMKi sA hMKng dOn c<a giáo 

viên trong các góc. 

  

5 

Khi ho,t -.ng góc, tr+ lRng nghe giáo viên 

giTng giTi, giáo viên huy -.ng vVn kiHn 

th(c và kinh nghiBm sVng c<a mình -W 

truyXn -,t l,i cho tr+. 

  

6 

Giáo viên dAa vào vVn kiHn th(c và kinh 

nghiBm sVng c<a tr+ -W xây dAng môi 

trM^ng ho,t -.ng góc phù h`p cho tr+. 

  

7 

Trong quá trình ho,t -.ng góc, giao tiHp 

giGa giáo viên và tr+ ngày càng nhiXu, tJng 

cM^ng thông tin tc tr+ -Hn giáo viên. 

  

8 

Trong quá trình ho,t -.ng góc, giao tiHp 

giGa giáo viên và tr+ theo m.t chiXu thông 

tin, tc giáo viên -Hn tr+. 

  

9 

Giáo viên khuyHn khích tr+ -óng góp ý kiHn 

cá nhân vX ý tMhng xây dAng các góc ho,t 

-.ng trong lKp hoic ngoài lKp. 

  

10 

Giáo viên không khuyHn khích nhGng câu 

trT l^i, nhGng ý tMhng, sTn phlm sáng t,o 

c<a tr+ khi tr+ cùng giáo viên thiHt kH, xây 

dAng các góc ho,t -.ng. 
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D. KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ 

Thông tin ph)n h*i v, các bài t1p t2 3ánh giá. 

Bài t%p t' (ánh giá n-i dung 1 

STT Câu h'i )úng Sai 

Không 

ch1c ch1n 

1 

Ho8t 39ng ch: 38o c:a 

tr= t> 3 — 6 tuCi là ho8t 

39ng vEi 3* v1t. 

 x  

2 

Ho8t 39ng ch: 38o c:a 

tr= t> 3 — 6 tuCi là ho8t 

39ng vui chHi. 

x   

3 

Câu nói “Tr= hMc bNng 

chHi” 3úng hay sai? 

x   

Bài t%p t' (ánh giá n-i dung 2 

—  NUu b8n 38t dWEi 3iXm 5 thì chúng tôi mong rNng b8n c\n ph)i c] g^ng 

hHn r_t nhi,u. B8n c\n tìm hiXu thêm s2 liên kUt c:a lí lu1n vEi th2c tidn 

c:a n9i dung chHi và ch: 3, chHi vì 3i,u 3ó se làm b8n bEt 3i nhfng 

kho)ng thgi gian rút kinh nghihm không c\n thiUt 3X xây d2ng m9t môi 

trWgng giáo dic hihu qu). 

—  NUu b8n 38t t> 5 — 6 3iXm thì b8n c\n 3Mc thêm tài lihu và quan sát thêm 

ho8t 39ng vui chHi c:a các lka tuCi khác vEi lEp b8n 3X b8n hiXu rõ thêm 

n9i dung này. 

—  NUu b8n 38t t> 7 — 8 3iXm 3i,u 3ó chkng to b8n là m9t giáo viên có 3: 

kiUn thkc 3X v1n ding trong th2c tidn, giúp tr= ho8t 39ng t]t và xây d2ng 

hihu qu) trong công vihc. 

—  NUu b8n 38t t> 9 — 10 3iXm thì chúng tôi tin tWsng b8n là m9t cô giáo 

gioi. Chúc m>ng b8n. 

Bài t%p t' (ánh giá n-i dung 3 

—  NUu b8n 38t s mkc 39 chWa n^m vfng thì b8n c\n 3Mc thêm tài lihu, trao 

3Ci vEi 3*ng nghihp 3X n^m b^t lí lu1n và áp ding vào th2c tidn r*i rút ra 

nhfng bài hMc kinh nghihm cho b)n thân. 

 



 |  MODULE MN 9  
180 

—  N#u b&n (&t * m,c (. bình th12ng v5 môi tr12ng giáo d<c và vai trò c@a 

môi tr12ng giáo d<c (Ai vBi sD phát triFn c@a trG thì b&n cHn trao (Ii, 

chia sG vBi (Kng nghiLp (F có thF vNn d<ng cho phù hPp vBi b&n, thDc t# 

lBp và nhà tr12ng nRi b&n (ang công tác. 

—  N#u b&n (&t m,c (. nTm vUng thì chúng tôi tin t1*ng b&n sW bi#t cách 

vNn d<ng (F xây dDng môi tr12ng giáo d<c lBp b&n m.t cách ch@ (.ng, 

tD tin và sáng t&o. 

Bài t%p t' (ánh giá n-i dung 4 

STT N$i dung *+ng ý 

Không 

0+ng ý 

1 

Các góc chRi ph]i (1Pc phân chia b^ng 

ranh giBi, giá góc hay nhUng ph1Rng tiLn 

h_ trP khác. 

 x 

2 

Cách sTp x#p ph1Rng tiLn gbn gàng, (F 

(úng  nRi quy (dnh. 

x  

3 

Môi tr12ng có không gian, cách sTp x#p 

phù hPp, gbn gàng, quen thu.c vBi cu.c 

sAng thDc c@a trG.  

x  

4 

Nguyên liLu (a d&ng, phong phú (F kích 

thích sD phát triFn c@a trG, tNn d<ng 

nguyên vNt liLu (da ph1Rng, nguyên vNt 

liLu tD nhiên, vNt liLu tái sk d<ng nh^m 

m* r.ng cR h.i hbc tNp, h_ trP nhi5u ho&t 

(.ng cho trG. 

x  

5 Không gian luôn thay (Ii tnng ngày.  x 

6 

Cách sTp x#p, xây dDng môi tr12ng lBp 

hbc tùy thu.c vào giáo viên. 

 x 

7 

N.i dung chRi, ho&t (.ng trong các góc 

th12ng xuyên (1Pc thay (Ii, phù hPp vBi 

ch1Rng trình ho&t (.ng vui chRi, hbc tNp 

c@a trG. 

x  
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Bài t%p t' (ánh giá n-i dung 5 

Bài t%p 1: 

STT N$i dung *+ng ý 

Không 

0+ng ý 

1 Các góc ch(i ph+i r-ng rãi.  x 

2 

Cách s4p x5p ph6(ng ti8n g9n gàng, <= 

<úng  n(i quy <Bnh. 

x  

3 

TEo môi tr6Ing quen thu-c vLi cu-c sMng 

thNc cOa trQ. 

x  

4 

Nguyên li8u <a dEng, tWn dXng nguyên vWt 

li8u <Ba ph6(ng, nguyên vWt li8u tái sY dXng.  

x  

5 Không gian luôn thay <\i t]ng ngày.  x 

6 

Cách s4p x5p, xây dNng môi tr6Ing lLp 

h9c tùy thu-c vào giáo viên. 

 x 

7 

Có tên góc ch(i, hình +nh th= hi8n n-i 

dung góc ch(i. 

x  

Bài t%p 2:  

STT N$i dung *+ng ý 

Không 

0+ng ý 

1 

Khi xây dNng môi tr6Ing giáo dXc cho trQ 

hoEt <-ng, giáo viên chc dNa vào ý t6eng, 

chO ý cOa giáo viên. 

 x 

2 

Khi xây dNng môi tr6Ing giáo dXc cho trQ 

hoEt <-ng, giáo viên dNa trên ý t6eng cOa 

giáo viên và trQ. 

x  

3 

Khi xây dNng môi tr6Ing giáo dXc cho trQ 

hoEt <-ng, giáo viên dNa trên ý t6eng cOa trQ. 

 x 

4 

Giáo viên dNa vào vMn ki5n thhc và kinh 

nghi8m sMng cOa trQ <= xây dNng môi 

tr6Ing hoEt <-ng phù hip cho trQ.  

x  

5 Giáo viên khuy5n khích trQ <óng góp ý ki5n x  
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STT N$i dung *+ng ý 

Không 

0+ng ý 

cá nhân v' ý t*+ng xây d0ng môi tr*5ng 

giáo d7c trong l9p ho;c ngoài l9p. 

6 

Giáo viên không khuyCn khích nhEng câu 

trF l5i, nhEng ý t*+ng, sFn phIm sáng tJo 

cKa trM khi trM cùng giáo viên thiCt kC, xây 

d0ng môi tr*5ng giáo d7c. 

 x 

7 

TrM Q*Rc giáo viên khuyCn khích tham gia xây 

d0ng môi tr*5ng hoJt QSng giáo d7c cKa l9p. 

x  

8 

Yêu cVu trM làm Qúng nh* h*9ng dXn cKa 

giáo viên m9i Q*Rc khen. 

 x 

9 

Giáo viên không tJo c[ hSi Q\ trM tham gia ý 

kiCn, nh]n xét, b  ̀sung các ý t*+ng cKa bJn, 

cKa giáo viên khi xây d0ng môi tr*5ng hoJt 

QSng giáo d7c cKa l9p. 

 x 

Bài t%p t' (ánh giá n-i dung 6 

STT N$i dung *+ng ý 

Không 

0+ng ý 

1 

Khi t` chcc cho trM hoJt QSng góc, giáo viên 

che cVn t]p trung vào hoJt QSng cKa giáo viên. 

 

 

x 

2 

Khi t̀  chcc cho trM hoJt QSng góc, giáo viên che 

cVn t]p trung vào hoJt QSng cKa giáo viên và trM. 

x  

3 

Khi t` chcc cho trM hoJt QSng góc, giáo viên 

che cVn t]p trung vào hoJt QSng cKa trM. 

 x 

4 

TrM chK QSng th0c hiin các hoJt QSng tìm tòi, 

khám phá, phát hiin nhEng kiCn thcc, kl nmng 

m9i d*9i s0 giúp Qn cKa giáo viên trong các góc. 

x  

5 

Khi hoJt QSng, trM lpng nghe giáo viên giFng 

giFi, giáo viên huy QSng vqn kiCn thcc và kinh 

nghiim sqng cKa mình Q\ truy'n QJt lJi cho trM. 

 x 
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STT N$i dung *+ng ý 

Không 

0+ng ý 

6 

Giáo viên d*a vào v-n ki/n th2c và kinh 

nghi5m s-ng c8a tr: ;< xây d*ng môi trABng 

hoCt ;Dng phù hGp cho tr:. 

x  

7 

Trong quá trình hoCt ;Dng, giao ti/p giOa giáo 

viên và tr: ngày càng nhiPu, tQng cABng thông 

tin tR tr: ;/n giáo viên. 

x  

8 

Trong quá trình hoCt ;Dng, giao ti/p giOa giáo 

viên và tr: theo mDt chiPu thông tin tR giáo viên 

;/n tr:. 

 x 

9 

Giáo viên khuy/n khích tr: ;óng góp ý ki/n cá 

nhân vP ý tAYng xây d*ng môi trABng giáo dZc 

trong l\p ho]c ngoài l\p. 

x  

10 

Giáo viên không khuy/n khích nhOng câu tr  ̀

lBi, nhOng ý tAYng, s`n pham sáng tCo c8a tr: 

khi tr: cùng giáo viên thi/t k/, xây d*ng môi 

trABng giáo dZc. 

 x 

 

GI"I THI&U CÁCH LÀM M-T S/ 01 DÙNG, 01 CH6I  

07 T8O MÔI TR<=NG HI&U QU? 

bc DÙNG: BÉ VUI HnC TOÁN 

(Tr: tR 3 — 6 tuui) 

Tên tác gi`: LAxng Tryng Bình 

bxn vz: TrABng m{m non 11 Qu}n 3 — TP. H� Chí Minh 

1.  Nguyên v6t li9u 

—  MDt m`nh ván g�; 

—  NhOng chi/c n�p chai, n�p nh*a dán s-, hình `nh các con v}t, phAxng 

ti5n giao thông, hoa qu ,̀… làm n�p thay th/; 

—  NhOng quân cB tA\ng. 

2. Cách làm 

—  MDt bàn cB là mDt m`nh ván g� có g�n k/t các kh-i g� vuông ghép lCi v\i 

nhau tCo rãnh ;< các quân cB di chuy<n 
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—  Nh$ng quân c+ t-.ng b0 m2t b3, mài b7ng hai m9t làm quân c+, bên 

d-.i có g>n k@t v.i m3t Bc vít DE có thE tFo thành chBt di chuyEn gi$a các 

rãnh trên bàn c+. 

—  Nh$ng chi@c n>p chai, n>p nhNa dán sB, hình Qnh các con vRt, ph-Sng 

tiTn giao thông, hoa quQ… làm n>p thay th@. Nh$ng chi@c n>p thay th@ 

này dùng DE D9t khít lên các quân c+ nh7m thay DXi n3i dung, hình Qnh 

cYa các quân c+ khi trZ chSi. 

 

3.  Cách ch'i 

—  TrZ thao tác chSi b7ng cách dùng nh$ng ngón tay D\y và kéo nh$ng 

quân c+ di chuyEn theo nh$ng D-+ng ngang d_c trên bàn c+. 

—  TrZ chSi x@p nh$ng quân c+ theo tha tN xen kb màu, tha tN các sB theo 

hàng ngang, d_c, xo>n Bc, D-+ng chéo; ho9c khi thay DXi hình Qnh quân 

c+ b7ng nh$ng hình hoa, quQ, con vRt, ph-Sng tiTn giao thông… TrZ 

chSi tìm Dôi hình giBng nhau, x@p xen kb các hình, phân nhóm DBi t-dng 

theo cùng tính ch2t D9c DiEm cYa các DBi t-dng Dó. 

—  TrZ có thE chSi cá nhân, Dôi bFn ho9c nhóm nhieu trZ v.i nhau, chSi 

trong l.p, ngoài sân tr-+ng ho9c trong các chuy@n tham quan dã ngoFi. 
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 ! DÙNG: B) GHÉP HÌNH 

(Tr1 m3u giáo) 

 !n v%: Tr)*ng M-m non R1ng  ông — Qu6n 6 — TP. H; Chí Minh 

1.  Nguyên v*t li.u  

— Dùng lo1i giCy MDF (có thJ dùng giCy bìa, giCy các tông, nhQa bình 

minh… có ST cUng và dày SJ trW dX dàng lCy, xZp, ráp l1i khi ch!i).  

—  Hình ^nh t6n d_ng trong sách báo, bìa l%ch, t* qu^ng cáo … 

2.  Cách làm  

—  C)a giCy MDF thành các m^nh nhb có hình l_c giác nhb c1nh 4cm hodc 

len c1nh 8cm, mài nhgn các mdt c1nh và góc cha hình → dùng keo AC 

s+n lót c0 hai m5t → Sau 8ó s+n màu theo yêu c<u. 

—  Dán hình 0nh các loBi thCc vEt, 8Gng vEt, 8H dùng, 8H ch+i, chI cái,  

chI sJ … 

—  Dán 8L can trong phO kín hai m5t hình. 

 

 

 

 

3.  Cách s( d*ng  

—  BG ghép hình có thS sT dUng trong giV hWc, giV ch+i ho5c giV sinh hoBt 

(8ón, tr0 trY…) cOa trY m[u giáo.  

—  HoBt 8Gng khám phá: TrY có thS nhEn bi`t, gWi tên các con vEt, 8H vEt,  

hoa qu0... và phân nhóm theo 85c 8iSm: hình dáng , màu  scc… 

—  Làm quen vei toán: 

+  ChWn sJ lghng tg+ng ing vei chI sJ; tách nhóm sJ lghng theo nhiLu 

hình thic; tBo các phép tính ho5c so sánh các nhóm sJ lghng. 

 

 

 

—  Làm quen vkn hWc: lWc th+, kS chuymn theo tranh, kS sáng tBo… 



 |  MODULE MN 9  
186 

—  Làm quen ch+ vi.t: Tr3 làm quen ch+ cái, t7 qua hình :nh; tìm nh+ng t7 

có ch+ cái >?u theo yêu c?u. 

K!t lu&n 

Trong chDEng trình >Fi mGi giáo dIc m?m non hiJn nay, tr3 là trung tâm 

cLa tMt c: các hoNt >Ong. Tr3 >DPc tích cRc hoNt >Ong, >DPc làm, >DPc 

tr:i nghiJm >S khám phá th. giGi xung quanh nhWm phát triSn toàn diJn, 

phát huy tính tích cRc, linh hoNt, >Oc lXp cLa tr3 trong các hoNt >Ong. Do 

>ó, xây dRng môi trD[ng  giáo dIc cho tr3 hoNt >Ong là nhiJm vI không 

thS thi.u trong trD[ng m?m non. Thông qua môi trD[ng, tr3 thS hiJn 

>DPc mình, môi trD[ng t\t, an toàn, >:m b:o thì tr3 hoNt >Ong t\t, phát 

triSn t\t. 

M_i tr3 có mOt kh: n`ng khác nhau cho nên mac >O tích cRc hoNt >Ong 

cbng khác nhau trong mOt môi trD[ng giáo dIc nhMt >cnh. Mu\n tr3 hoNt 

>Ong tích cRc trong môi trD[ng giáo dIc, giáo viên c?n ph:i tF chac môi 

trD[ng hoNt >Ong cho tr3. Giáo viên ph:i chuen bc các loNi >f dùng, >f 

chEi phong phú, >a dNng, phù hPp vGi laa tuFi và c?n tNo ra môi trD[ng 

giáo dIc có nh+ng hoNt >Ong hMp din, thuXn tiJn >S thRc hiJn chDEng 

trình giáo dIc m?m non hiJu qu:, >Nt mIc tiêu. Giáo viên c?n chú trjng 

nhiku hEn n+a >.n viJc k.t hPp cùng vGi tr3 làm >f dùng, >f chEi, chuen 

bc ngufn nguyên vXt liJu ml >a dNng, phong phú, >áp ang nhu c?u vui 

chEi cLa tr3. 

Giáo viên c?n xây dRng môi trD[ng giáo dIc lành mNnh, tNo không khí 

thân thiJn, cli ml trong môi trD[ng My >S tr3 >DPc phát huy t\i >a mji 

tikm n`ng snn có cLa mình.  

Xây dRng môi trD[ng giáo dIc là mOt công viJc khá phac tNp, nhDng >S 

sp dIng môi trD[ng giáo dIc >ó sao cho có hiJu qu: lNi càng phac tNp 

hEn. Vì vXy, >S ti.t kiJm th[i gian, công sac và tikn bNc, giáo viên c?n cân 

nhrc ks lDtng khi xây dRng môi trD[ng và ph:i khai thác triJt >S tính 

n`ng tác dIng cLa các >f dùng, >f chEi mà mình >ã làm >S nâng cao 

chMt lDPng tF chac các hoNt >Ong cho tr3. 

ViJc xây dRng môi trD[ng giáo dIc cho tr3 có t?m quan trjng >vc biJt, 

tNo >iku kiJn cho tr3 >DPc hoNt >Ong tích cRc, tìm tòi, hjc hxi, khám phá 

th. giGi xung quanh tr3. Tùy vào >iku kiJn cLa t7ng nEi, giáo viên nên 

huy >Ong sR tham gia cLa tr3, cLa phI huynh >S xây dRng và sp dIng 

môi trD[ng giáo dIc trong và ngoài lGp mOt cách hPp lí và h+u ích, giúp 

tr3 phát triSn hài hòa các lsnh vRc. 
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