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       ĐẦU: 

       o    n    t    

“ Trẻ em hôm nay 

thế giới ngày mai” 

       Đó là vần thơ, cũng là câu hát thật ngọt ngào và có ý nghĩa sâu lắng, trẻ 

em của ngày hôm nay rồi sẽ trở thành chủ nhân của thế giới trong tƣơng lai. 

Những chủ nhân đó sẽ làm gì cho thế giới ngày mai? Điều đó phụ thuộc vào mỗi 

bản thân của mọi chúng ta đã ƣơm trồng, chăm sóc những mầm non đó ra sao, 

đó cũng là lý do tại sao các cƣờng quốc đứng đầu trên thế giới vẫn phải đầu tƣ 

cho giáo dục đến nhƣ vậy. Mọi ngƣời đều công nhận rằng đồ chơi là nhu cầu tự 

nhiên không thể thiếu đối với cuộc sống của trẻ. Tuy nhiên không phải ai cũng 

 có tiền để mua hoặc mua đƣợc hết đồ chơi cho trẻ . Để thoả mãn hoạt động vui 

chơi của trẻ chúng ta có thể tự làm lấy đồ chơi cho trẻ. Ở trƣờng mầm non muốn 

trẻ phát triển tốt thì cô giáo phải là ngƣời thể hiện tốt nhiệm vụ giáo dục của 

mình luôn linh động sáng tạo giúp trẻ thông qua chơi mà học, bằng cách thông 

qua “hoạt động góc”.Trong quá trình giáo dục trẻ nói chung, tổ chức cho trẻ 

chơi nói riêng. Giáo viên  cần phải biết dạy cho trẻ chơi cái gì ? Chơi nhƣ thể 

nào để đem lại kiến thức phục vụ cho hoạt động học, phục vụ cho sự phát triển 

tƣ duy của trẻ. 

 Trẻ em nói chung và trẻ mầm non nói riêng đều có tâm hồn nhạy cảm với 

thế giới xung quanh vì thế giới xunh quanh chứa đựng bao điều mới lạ hấp dẫn. 

Trẻ thƣờng tỏ ra dễ xúc cảm với cảnh vật xung quanh, trẻ dễ bị cuốn hút với các 

đồ chơi hấp dẫn, nhiều màu sắc, ngộ nghĩnh…Vì vậy đồ chơi càng phong phú 

bao nhiêu thì càng kích thích sự hứng thú  và tạo sự ham muốn đƣợc khám phá 

mở mang kiến thức về thế giới xung quanh ở trẻ bấy nhiêu. Từ những thực tế mà 

tôi đã thể hiện ở lớp, việc cho trẻ hoạt động góc từ các đồ dùng, đồ chơi   tôi đã 

nhận thấy đƣợc rằng việc thực hiện hoạt động góc không phải để cho trẻ chơi 

không mà còn giúp trẻ phát triển toàn diện trong các lĩnh vực ngôn ngữ, thẩm 

mỹ, thể chất, nhận thức và tình cảm xã hội, hay nói một cách khác đây là mắc 

xích gắn kết hỗ trợ lẫn nhau.Chính vì tầm quan trọng muốn giúp cho sự hứng 

thú chơi trong trẻ ngày càng nhiều hơn, mở mang kiến thức sâu rộng hơn . 

 Hoạt động góc trong trƣờng mầm non là phƣơng tiện phát triển toàn diện 

cho trẻ về đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mỹ. Trẻ em đến trƣờng không chỉ cần 

đƣợc chăm sóc sức khỏe đƣợc học tập mà quan trọng nhất là trẻ đƣợc vui 

chơi…Không những thế, thông qua các hoạt động góc hàng ngày còn giúp trẻ 

chia sẻ niềm vui của mình với bạn bè, cộng đồng, làm cho thế giới xung quanh 

của các bé đẹp hơn và rộng lớn hơn, tuổi thơ của các em sẽ trở thành những kỷ 

niệm quý báu theo suốt cuộc đời, làm giàu nguồn tình cảm và trí tuệ cho các 

bé.Trong trƣờng mầm non có rất nhiều các môn học và các hoạt động giúp trẻ 

phát triển nhận thức là cơ sở ban đầu hình thành nhân cách trẻ. Chính vì vậy 

giáo viên cần tổ chức cho trẻ hoạt động góc để nó trở thành phƣơng tiện giáo 

dục trẻ em, có giá trị quyết định sự thành công trong việc phát triển tình cảm xã 
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hội – phát triển thẩm mỹ – phát triển thể chất – phát tiển ngôn ngữ – phát triển 

nhận thức. Nhƣng làm thế nào để tổ chức đƣợc các hoạt động góc thực sự có 

hiệu quả khoa học và lôi cuốn hấp dẫn trẻ.  

 Là một giáo viên mầm non phụ trách lớp 4 - 5 tuổi còn gặp nhiều khó 

khăn trong việc tổ chức hoạt động góc cho trẻ, tôi luôn trăn trở tìm tòi các biện 

pháp để tổ chức hoạt động góc một cách có hiệu quả. Chính vì những lí do trên 

nên tôi mạnh dạn chọn đề tài: “Một số biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động 

góc cho trẻ 4 – 5 tuổi tại trƣờng mầm non ”  

        2.Mục đích nghiên cứu: 
         –  ình thành cho trẻ sự mạnh dạn trong kỹ năng giao tiếp, tự tin, khéo léo 

qua các kỹ năng vận động nhằm rèn luyện các tố chất và phát triển tốt về thể lực 

cho trẻ. 

        – Kích thích sự hoạt động tích cực hứng thú của trẻ khi tham gia vào các 

trò chơi . 

 3. Đối tượng nghiên cứu: 

         –  iện pháp tổ hoạt động góc nhằm phát triển toàn diện về mọi mặt cho trẻ  

4- 5 tuổi. 

4. Phương pháp nghiên cứu: 

         – Phƣơng pháp nghiên cứu lý luận: 

         – Phƣơng pháp điều tra thực trạng: 

         – Nhóm phƣơng pháp nghiên cứu thực tiễn. 

         – Nhóm phƣơng pháp quan sát. 

         – Nhóm phƣơng pháp thực hành, trải nghiệm 

         – Nhóm phƣơng pháp nêu gƣơng. 

                                     

1.Cơ sở l  luận: 

Hoạt động góc trong trƣờng mầm non đƣợc ngƣời lớn tổ chức, hƣớng dẫn 

giúp đỡ trẻ tái tạo lại những kiến thức trẻ đã đƣợc học, đƣợc nhìn thấy, nghe 

thấy và sờ thấy. Trong giờ học những sự vật hiện tƣợng xảy ở môi trƣờng sống 

gần gũi trẻ, thông qua đó trẻ học đƣợc mẫu nhân cách phù hợp với xã hội loài 

ngƣời. Trẻ chơi chủ yếu do nhu cầu và khả năng của trẻ, nhu cầu muốn bắt 

trƣớc, muốn làm ngƣời lớn, nhƣng khả năng và sức lực của trẻ chƣa đủ để làm 

ngƣời lớn do đó trẻ giải tỏa mâu thuẫn đó dƣới một hình thức cực kì độc đáo đó 

là hoạt động góc.Trẻ tham gia vào xã hội ngƣời lớn theo cách riêng của mình. 

Trẻ tƣởng tƣợng mình là ngƣời lớn và cũng đóng một cƣơng vị xã hội nhƣ: 

ngƣời mẹ, cô giáo, chú công nhân, bác sỹ…Với những vai đó trẻ tái tạo lại cuộc 

sống của ngƣời lớn một cách tổng quát trong hoàn cảnh tƣởng tƣợng. Hoạt động 

góc có một đặc trƣng rất riêng vì hoạt động chơi của trẻ không phải là thật mà là 

giả vờ, nhƣng sự giả vờ ấy mang tính chất rất thật.Hoạt động góc là tổng hợp 

các loại trò chơi, trong quá trình chơi trẻ có thể tự bổ sung để mở rộng chủ đề 

chơi, nội dung chơi, nội dung hoạt động. Chính vì vậy đặc trƣng cơ bản của trò 

chơi là quá trình tƣởng tƣợng biểu hiện rất rõ nét, trẻ đƣợc tự do nghĩ ra nội 

dung chơi…Vì vậy mỗi nội dung chơi luôn phụ thuộc vào vốn kinh nghiệm của 
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trẻ. Hoạt động góc là phƣơng tiện giáo dục nhận thức. Trong quá trình thực hiện 

các trò chơi, trẻ phải sử dụng các phƣơng tiện, đồ dùng, nhờ sự tiếp xúc đó mà 

vốn hiểu biết của trẻ đƣợc mở rộng nhƣ: tên gọi, màu sắc, kích thƣớc, hình dạng, 

những thuộc tính không gian của đồ vật. Khi hoạt động góc có tác dụng hình 

thành tính mục đích, tính tổ chức, tính sáng tạo, tính cần cù, khả năng tƣ duy, 

ngôn ngữ, tính đồng đội, tính hợp tác, tính nhƣờng nhịn, tƣơng thân tƣơng 

ái…đây chính là những phẩm chất cần thiết cho trẻ trong cuộc sống sau này. 

Nghĩa là chúng tham gia vào xã hội ngƣời lớn theo cách riêng của mình. Chúng 

tƣởng tƣợng mình là ngƣời lớn và cũng đóng một cƣơng vị xã hội nhƣ họ Ví dụ: 

Ngƣời mẹ , cô giáo, chú công nhân, bác sỹ…. . 

  Với vai trò chúng tái tạo lại cuộc sống của ngƣời lớn một cách tổng quát 

trong hoàn cảnh tƣởng tƣợng. Hoạt động góc có một đặc trƣng rất riêng vì chơi 

của trẻ không phải là thật, mà là giả vờ, nhƣng sự giả vờ ấy mang tính chất rất 

thật. 

Tức là hoạt động góc của trẻ không nhằm làm ra sản phẩm mà nằm trong 

sự hấp dẫn của quá trình hoạt động. 

 Trẻ tái tạo lại những gì đã đƣợc cô dậy trẻ trên tiết học hoặc những kiến thức 

chƣa chuyển tải hết trong tiết học chung. Nhằm tạo cho trẻ sự ghi nhớ vững bền 

hơn.Và tƣ duy trừu tƣợng phát triển, kèm theo là tƣ duy logic, tƣ duy ngôn ngữ 

cũng phát triển. 

Trong các giờ học trƣớc cô dậy các cháu nặn những con vật nuôi trong gia 

đình, hoặc nặn những ngƣời thân, trong hoạt động góc cháu có thể sáng tạo nặn 

cô giáo và các bạn đi chơi công viên,… 

  Nhƣ vậy, rõ ràng hoạt động góc đƣợc phát triển và mở rộng dần theo sự 

phong phú và mở rộng các mối quan hệ qua lại của trẻ với môi trƣờng xung 

quanh. Bản chất hoạt động góc là một hoạt động phản ánh sáng tạo, độc đáo sự 

tác động qua lại giữa trẻ với môi trƣờng xung quanh. Khi trẻ hoạt động góc có 

nghĩa là đang sống cuộc sống thực. Có thể nói trẻ thực sự là một chủ thể tích 

cực, hành động một cách tự lực, tự nguyện và tự tin. 

 Trong hoạt động góc lµ tổng hợp các loại trò chơi .Trong qúa trình chơi 

trẻ có  thể tự bổ sung để mở rộng chủ đề chơi, nội dung chơi, nội dung hoạt 

động. Chính vì vậy đặc trƣng cơ bản của trẻ chơi là quá trình tƣởng tƣởng biểu 

hiện rất rõ, trẻ đƣợc tự do tự tạo nghĩa là tự nghĩ ra chủ đề chơi nội dung 

chơi…vì vậy mỗi một nội dung chơi luôn phụ thuộc vào kinh nghiệm của trẻ. 

Hoạt động góc là phƣơng tiện giáo dục nhận thức. Trong quá trình thực hiện các 

trò chơi, trẻ phải sử dụng các phƣơng tiện, đồ dùng, nhờ sự tiếp xúc vốn hiểu 

biết của trẻ đƣợc mở rộng nhƣ: tên gọi, màu sắc, kích thƣớc, hình dạng những 

thuộc tính không gian của đồ vật….. hay khi đứng trên cƣơng vị của ngƣời lớn  

qua các vai chơi  để thể hiện hoạt động của họ, trẻ mới hiểu đƣợc ý nghĩa hoạt 

động của  ngƣời lớn làm việc vì ngƣời khác.  oạt động góc củng cố chính xác 

và  mở rộng sự hiểu biết của trẻ về hiện tƣợng xung quanh. Nội dung của hoạt 

động góc cuộc sống hiện thực xung quanh trẻ, trong khi hoạt động trẻ phản  ảnh 

cuộc sống đó  một cách sáng tạo và độc đáo.  Thông qua hoạt động góc trẻ thực 
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sự làm  chủ những gì trẻ biết tức là trẻ biết vận dụng những kinh nghiệm hiểu 

biết về cuộc sống xung quanh để thực hiện nhu cầu chơi. 

  Thông qua trò chơi sáng tạo. Cô giáo giúp trẻ hình thành phẩm chất đạo 

đức quí báu nhƣ: lòng nhân ái, ân cần, tốt bụng, chu đáo, quan tâm, cảm thông 

thật thà, dũng cảm, kiên trì, chịu khó… Đặc biệt là lòng nhân ái ,giúp trẻ bộc lộ 

xúc cảm, tình cảm và thái độ của mình một cách thoải mái, tự nhiên nhƣ thể hiện 

các vai chơi trong hoạt động góc. Trẻ xúc động, vui buồn theo vai chơi của 

mình, trẻ bồn chồn lo lắng hồi hộp, buồn khi con ốm  trong trò chơi mẹ con); trẻ 

biết âu yếm, vuốt ve, chải đầu cho búp bê  trò chơi với búp bê . Trẻ thông cảm, 

vội vàng có trách nhiệm với bệnh nhân khi đóng vai  ác sĩ ; Trẻ cần cù xếp từng 

viên gạch, một cách nhẹ nhàng khi chơi trò chơi xây dựng,trẻ khéo léo kiên trì 

khi chơi trò chơi học tập  tô các chữ chấm mờ  cắt dán các bông hoa, hay quả 

còn thiếu trên cành. Nặn tái tạo lại các con vật, trái cây, vẽ những gì mà cháu 

nhìn thấy hoặc đã đƣợc học trong các tiết hoạt động chung . Nhƣ vậy hoạt động 

góc còn là phƣơng tiện phát triển ngôn ngữ nói và ngôn ngữ viết cho trẻ. Sự suy 

luận phán đoán, óc tƣ duy hình tƣợng và tƣ duy trừu tƣợng tƣ duy lô rích của trẻ 

đƣợc hình thành và phát triển mạnh . 

      Cứ nhƣ vậy qua quá trình hoạt động góc việc trải nghiệm tình cảm và việc 

luân đổi vai chơi giúp trẻ đặt mình vào vị trí của ngƣời khác, từ đó biểu tƣợng 

của lòng nhân ái dần đƣợc khắc sâu trong trẻ, đặt nền móng đầu tiên cho việc 

giáo dục đạo đức ở trẻ Mầm Non. 

    Ngoài ra, hoạt động góc còn là phƣơng tiện giáo dục thể chất cho trẻ  vì 

phần lớn các hoạt động có kèm theo vận động : Đi, chạy, nhẩy..những vận động 

này sẽ giúp đẩy mạnh quá trình trao đổi chất, tăng hô hấp, máu lƣu thông…giúp 

cho các chức năng khác nhau của cơ thể phát triển và củng cố các vận động cơ 

bản. Đi, chạy nhảy..phát triển các tố chất nhanh, mạnh, bền, khéo… 

 Mặt khác trong khi hoạt động với nhiều thể loại hoạt động với nhiều chủng loại 

phong phú với các đồ chơi hấp dẫn nhiều mầu sắc, trẻ phấn khởi vui vẻ là điều 

kiện tốt cho sự phát triển thể lực và tâm lý trẻ mẫu giáo.  oạt động góc bao gồm 

cả các trò chơi sáng tạo cũng là phƣơng tiện giáo dục thẩm mỹ cho trẻ, thông 

qua hoạt động chơi trẻ cảm nhận đƣợc cái đẹp của sự phong phú đa dạng về mầu 

sắc, về kích thƣớc, chất liệu, âm thanh của đồ vật, đồ chơi. Thông qua quá trình 

hoạt động trẻ còn cảm nhận đƣợc caí đẹp trong hành vi cƣ sử giữa ngƣời với 

ngƣời. Đặc biệt là trong trò chơi xây dựng, lắp ghép giúp trẻ tự mình sáng tạo ra 

cái đẹp  các công trình xây dựng) từ đó phát triển tình cảm thẩm mỹ cho trẻ. 

 Hoạt động góc còn là phƣơng tiện giáo dục lao động vì trong các hoạt động góc 

thƣờng phản ánh sinh hoạt của ngƣời lớn trong xã hội, phản ánh các hình thức 

lao động của ngƣời lớn nên qua các trò chơi hình thành ở trẻ một số kỹ năng lao 

động nhƣ cầm dao, cầm kéo, các thao tác nấu ăn quét dọn nhà cửa cũng qua hoạt 

động góc, Trẻ định ra đƣợc mục đích chơi và nỗ lực cùng nhau thực hiện 

kết quả. Tất nhiên không mang lại kết quả cụ thể nào nhƣng có tác dụng hình 

thành tính mục đích, tính tổ chức, tính sáng tạo, tính cần cù, khả năng chú ý, tƣ 

duy, ngôn ngữ tính đồng đội, tính hợp tác. Tính nhƣờng nhịn ,tƣơng thân tƣơng 
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ái… đây chính là những phẩm chất cần thiết cho hoạt động sau này. Ngoài ra 

những hoạt động tích cực trong quá trình hoạt động góc có ý nghĩa tích cực 

trong việc giáo dục lòng yêu lao động. Vì thế  NK. Crupxaia nói: “Trò chơi đó 

chính là lao động”. 

 Với ý nghĩa trên tôi hy vọng nếu đề tài thành công sẽ góp phần tích cực 

vào việc  m t s     n p  p n n    o    u qu   o t   n        o tr  4 – 5 

tu    tại nơi tôi đang công tác. 

2.Thực tr ng vấn    

2   Đặ    ểm chung: 

Trƣờng mầm non Tuy Lộc đƣợc công nhận là trƣờng chuẩn quốc gia đầu 

tiên của huyện.Trƣờng gồm 1 khu đƣợc xây dựng khang trang với cơ sở vật chất 

đủ điều kiện phụ vụ chăm sóc giáo dục trẻ .Trƣờng có 12 lớp trong đó có 8 lớp 

mẫu giáo và 4 nhóm nhà trẻ.Năm học 2015 – 2016 tôi đƣợc phân công dạy lớp 4 

– 5 tuổi .Lớp tôi gồm  lớp có 30 cháu trong đó có 18 nam và 12 nữ. Trong quá 

trình thực hiện chăm sóc giáo dục trẻ, tôi nhận thấy có những thuận lợi, khó 

khăn nhƣ sau: 

2.2.Thuận lợi: 

- Đƣợc sự quan tâm sát sao kịp thời của Phòng giáo dục và đào tạo Huyện 

. an giám hiệu nhà trƣờng luôn tạo điều kiện trang bị đầy đủ cơ sở vật chất, đồ 

dùng, đồ chơi trong lớp, phòng học rộng rãi, thoáng mát. 

– Giáo viên trẻ, nhiệt tình, yêu nghề mến trẻ, tích cực học hỏi nghiên cứu tài 

liệu, tham khảo các phƣơng tiện thông tin đại chúng về cách chăm sóc và giáo 

dục trẻ. 

– Tôi đƣợc sự giúp đỡ của đồng nghiệp trong công tác chăm sóc và dạy 

trẻ. 

– Trẻ ở cùng một độ tuổi nên mức độ nhận thức tƣơng đối đồng đều. 

– Phụ huynh quan tâm, nhiệt tình ủng hộ cùng phối hợp với  cô chăm sóc 

và dạy trẻ. 

2 3     k ăn  

– Là giáo viên trẻ  nên chƣa có nhiều kinh nghiệm chăm sóc và giáo dục 

trẻ. 

– Có một số cháu nề nếp trong giờ học, giờ chơi còn nhút nhát không tích 

cực hoạt động và một số trẻ khác lại quá hiếu động. 

– Ngôn ngữ của một số trẻ còn hạn chế, phát âm chƣa rõ, chƣa diễn đạt 

đƣợc ý hiểu của mình đối với ngƣời khác.Và đặc biệt ở lớp tôi có 2 cháu khuyết 

tật cháu Lê Tuấn và cháu  à Vy nên nề nếp trong lớp học chƣa đƣợc tốt.Phát 

huy từ những thuận lợi sẵn có, khắc phục một số khó khăn còn tồn tại, tôi đi sâu 

vào tìm tòi: “Một số biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động góc cho trẻ 4 – 5 

tuổi tại trƣờng mầm non ”  
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   n                   t qu  k  o s t   ất l ợn   ầu năm 

ST

T 

Nội dung khảo sát Tổng 

số trẻ 

Đạt Chƣa đạt 

Tốt Khá Trung 

bình 

    ếu 

Số 

trẻ 

Tỷ 

lệ

% 

Số 

trẻ 

Tỷ 

lệ

% 

Số 

trẻ 

Tỷ 

lệ 

% 

Số 

trẻ 

Tỷ 

lệ

% 

1 Trẻ hứng thú tham 

gia hoạt động góc 

30 6 20 8 27 12 40 4 13 

2 Trẻ giao tiếp với 

bạn cùng chơi 

30 7 23 9 30 10 33 4 13 

3 Trẻ tạo ra đƣợc sản 

phẩm 

 

30 6 20 7 23 11 37 6 20 

4 Trẻ có kỹ năng tham 

gia vào các hoạt 

động góc  

30 7 23 9 30 10 33 4 13 

Kết quả khảo sát đầu năm tôi thấy chất lƣợng hoạt động của trẻ chƣa cao, 

khả năng tiếp thu còn yếu.Tôi đã tìm ra một số nguyên nhân nhƣ sau: 

-Phần lớn trẻ hoạt động một mình, không thích hòa nhập cùng các bạn 

khác trong lớp. 

- Giáo viên chƣa lồng ghép phù hợp các chuyên đề vào tiết dạy, khr năng 

sáng tạo trong tiết dạy của giáo viên còn hạn chế, đồ chơi các góc chƣa phong 

phú dẫn đến trẻ nhàm trán, kết quả đạt chƣa cao. 

3       p  p v     n p  p t ự     n  

3             p  p    

- Giải pháp 1: Xây dựng và lựa chọn các góc chơi phù hợp với trẻ 4-5 tuổi 

ở trong lớp: 

 - Giải pháp 2: Trang trí các góc mở trong lớp học để gây ấn tƣợng cho trẻ 

khi tham gia hoạt động góc. 

 - Giải pháp 3: Đồ chơi, đồ dùng ở các góc  

 - Giải pháp 4:  ƣớng dẫn trẻ hoạt động 

 - Giải pháp 5: Phối kết hợp với phụ huynh trong việc giáo dục hoạt đông 

góc 

3 2         n p  p   

Bi n p  p    X y  ựn  v  lựa ch n           ơ  p ù  ợp với tr  4-5 

tu i ở trong lớp: 

Xây dựng các góc hoạt động khác nhau trong lớp nhằm tạo điều kiện cho trẻ 

hoạt động cá nhân hoặc theo nhóm nhỏ đƣợc nhiều hơn, hình thức hoạt động 

phong phú, đa dạng hơn .Giúp trẻ tìm hiểu và khám phá cái mới, hoạt động với 

đồ vật và rèn luyện kỹ năng. tôi đã dựa vào mức độ nhận thức và khả năng chú ý 

có chủ đích cũng nhƣ tâm sinh lí của lứa tuổi của lớp tôi để lựa chọn các góc 

chơi sao cho phù hợp, cụ thể 
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– Khi lựa chọn các góc chơi, đồ dùng đồ chơi cho trẻ 4- 5 tuổi tôi thực 

hiện theo các tiêu chí sau: 

          + Phân chia các góc chơi trong lớp phù hợp: các góc tĩnh sắp xếp liền với 

nhau, các góc động sắp xếp liền với nhau. 

          + Không đƣợc sắp xếp góc động – tĩnh xen nhau sẽ làm ảnh hƣởng đến 

hoạt động của trẻ. 

VD: Góc xây dựng gần với góc bán hàng để trẻ có thể đi lại dễ dàng trao 

đổi mua bán đồ. 

+ Bên cạnh việc sắp xếp các góc chơi trong lớp hợp lý, tôi còn trang trí các góc 

chơi phù hợp với chủ đề. Tôi trang trí góc theo 2 mảng: 

          Mảng tƣờng cung cấp tri thức là phần không gian trang trí cố định để làm 

mẫu, giúp trẻ nhận biết thế giới xung quanh và học tập. Trẻ nhìn vào là biết đây 

là góc gì? và chơi theo chủ đề gì? 

VD: Góc phân vai chơi theo chủ đề: “ Gia đình” tôi treo một bức tranh vẽ về bố 

mẹ và con 

Mảng tƣờng mở nơi trẻ đƣợc hoạt động theo sở thích cá nhân phù hợp với chủ  

đề chơi ở mỗi giai đoạn. 

          VD: Ở chủ đề gia đình tôi làm một số hình ảnh lô tô về các trang phục: 

quần áo, giầy dép, mũ…để khi trẻ chơi các thành viên trong gia đình tự thỏa 

thuận chọn các trang phục phù hợp với mình để gắn lên. 

Khi chơi nhƣ vậy tôi thấy trẻ rất hứng thú tham gia chơi. Các nhóm chơi đều có 

hàng rào ngăn cách, có biển đề tên góc và có ký hiệu của trẻ khi trẻ chọn các 

nhóm chơi, tự điều chỉnh nhóm chơi. 

          + Chia diện tích cho các góc chơi một cách hợp lý, chẳng hạn góc xây 

dựng chiếm nhiều vị trí nhất. 

VD: Ở chủ đề thế giới động vật tôi cho trẻ xây vƣờn thú và trẻ sắp xếp thành 

từng khu nhƣ: động vật sống trong rừng, động vật sống dƣới nƣớc. 

+ Do việc tiến hành các góc chơi hợp lý nên khi trẻ chơi trẻ không phải đi 

lại nhiều làm ảnh hƣởng đến góc chơi của bạn. 

+ Trẻ đã quen dần với việc giao lƣu cùng nhóm chơi khác và biết mở rộng 

nội dung chơi, trẻ say sƣa, hứng thú và thoải mái trong khi chơi. 

+ Các góc trang trí phải là các góc mở giúp trẻ phát triển tƣ duy, tính sáng 

tạo thu hút trẻ tích cực tham gia các góc chơi. 

– Trong lớp tôi đã bố trí các góc nhƣ sau: Góc yên tĩnh xa góc hoạt động 

ồn ào 

Ví dụ: Góc xây dựng và góc phân vai ở gần nhau và xa góc sách, góc xây 

dựng tránh lối đi lại. Góc tạo hình gần nguồn nƣớc, góc thiên nhiên ở ngoaì 

hiên…Các góc có khoảng rộng, cách nhau hợp lý để bảo đảm an toàn và vận 

động của trẻ. 

– Tạo ranh giới giữa các góc hoạt động 

Ví dụ : Sử dụng giá dựng đồ chơi trong lớp quay lại tạo thành  ranh giới cho góc 

chơi. Ranh giới ở các góc không che tầm nhìn của trẻ và không cản việc quan 

sát của giáo viên 

http://sieuthidochoimamnon.com/category/san-pham/do-choi-trong-lop
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– Thay đổi vị trí các góc sau mỗi chủ đề để tạo cảm giác mới lạ, kích thích 

hứng  thú của trẻ. 

– Đặt tên các góc phải đơn giản, dễ hiểu và phù hợp với nội dung từng 

chủ đề đang thực hiện 

Ví dụ: Khi thực hiện chủ đề “Gia đình” góc  sách có thể đặt “ Thƣ viện 

của gia đình bé”  nhƣng khi sang chủ đề  “ thế giới thực vật” góc sách có thể đặt 

“ Thƣ viện của các loại cây”..  

Bi n p  p 2  Tr n  trí      ìn   nh ,        mở trong lớp h    ể   y 

c m xú , ấn t ợng cho tr  khi tham gia ho t   n       

– Trang trí phải linh hoạt, hấp dẫn và thay đổi nội dung theo từng chủ đề, 

không dán cố định. 

Ví dụ : Góc học tập dán những ô bìa gƣơng để gắn chữ cái, số thay đổi theo chủ 

đề ( Chủ đề nào học đến chữ cái nào thì gắn chữ cái đó kết hợp với tranh có từ ) 

hay ở góc sách học đến bài thơ nào thì dán bài thơ đó lên. 

– Không dán khít các mảng tƣờng mà phải để dành khoảng trống để trẻ 

dán sản phẩm của mình theo chủ đề. 

Tạo môi trƣờng đẹp trong lớp là nguyên tắc quan trọng để khi trẻ đến lớp ấn 

tƣợng đầu tiên tác động vào trẻ là toàn bộ sự bố trí, cách sắp xếp trang trí lớp 

học của bé.  é quan sát xung quanh xem lớp mình có khác nhà bé không? Có 

đẹp hơn nhà bé không ?…Chính môi trƣờng lớp học sẽ tạo ấn tƣợng khó phai 

trong bé. Đây là tác động cần thiết để trẻ tích cực hoạt động chơi trong các góc. 

VD: Trẻ nhìn thấy góc bán hàng bày rất nhiều những đồ dùng đồ chơi 

nhƣ: rau,củ quả,quàn áo, kẹo bánh…tạo hứng thú cho trẻ tham gia chơi. Trẻ 

đƣợc đóng vai vào làm ngƣời bán hàng, ngƣời mua hàng. 

Để tạo ấn tƣợng các góc chơi cho trẻ tôi thƣờng sƣu tầm, thiết kế các hình ảnh 

ngộ nghĩnh, đáng yêu, có màu sắc đẹp, bố cục hợp lý và tiêu đề của góc có tên 

gần gũi với trẻ.   

VD: Góc xây dựng: Để làm cho góc xây dựng hấp dẫn, lôi cuốn trẻ ,tôi đã 

lấy tên góc là: Kiến trúc sƣ tí hon, hay Công trình ƣớc mơ…và sử dụng những 

gam màu sáng để trang trí và có hình ảnh các bé hoặc các con vật đang chuyển 

các vật liệu xây dựng hay các bác thợ xây đang xây ở phía trên mảng tƣờng. Còn 

phía mảng tƣờng dƣới tôi thƣờng làm bằng nhựa trong hoặc thảm gai trong đó 

có các sản phẩm do chính tay trẻ làm để gài vào làm tranh trang trí cho góc 

đó.Ngoài ra tôi còn sử dụng những hình ảnh do trẻ tự vẽ và tô màu để trang trí 

các góc. Từ đó tạo cho trẻ sự gần gũi và hứng thú tham gia hoạt động góc vì nó 

là sản phẩm của trẻ, trẻ tạo ra nó chơi với nó và thực hiện cách trang trí theo sự 

hƣớng dẫn của cô .Sau đây tôi đi vào thiết kế môi trƣờng hoạt đông ở các góc 

theo một vài chủ đề cụ thể: 

 · Chủ đề nh nh    gày hội của mẹ 

Tôi thiết kế môi trƣờng hoạt động ở một số góc nhƣ sau : 

+Góc sách: 

- Trang trí góc đọc sách: Để làm cho góc đọc sách thực sự hấp dẫn đối với 

trẻ ,lôi cuốn trẻ, cần sử dụng các gam màu sáng để trang trí góc này : thảm, đệm, 
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các giỏ để sách …trƣng bày các con rối ,trò chơi, tranh ảnh, các tập băng ghi âm 

hoặc băng hình về các câu chuyện có trong giá sách,các sách do trẻ tự sƣu tầm… 

Ví dụ: Cho trẻ ghi lời hứa với mẹ 

Nguyên liệu: những mảnh giấy nhỏ, bút sáp màu, hồ dán. 

Cách tạo môi trƣờng: giáo viên hỏi trẻ muốn hứa điều gì với mẹ, cô ghi giúp và 

để cho trẻ tự trang trí lời hứa đó, rồi tự dán lên. Làm sách về mẹ mang tên “Ai 

hiểu mẹ nhất” dƣới dạng một bài phỏng vấn nho nhỏ .Qua đó trẻ hiểu về mẹ của 

mình hơn 

  Cách làm : phát cho mỗi mẹ của trẻ một phiếu và đề nghị ghi đầy đủ 

thông tin. Mỗi trẻ cũng có một phiếu tƣơng tự, nhƣng cô giáo sẽ ghi theo sự hiểu 

biết của chính đứa trẻ. Cô dán hai tờ phiếu đó cạnh nhau và cho trẻ và mẹ cùng 

so sánh xem ai hiểu mẹ mình 

+ Góc tạo hình: 

    Cho trẻ vẽ chân dung về mẹ ,làm bƣu thiếp tặng mẹ ,cô giáo .Nguyên liệu 

: Giấy A4, bìa màu, giấy nhăn, giấy màu, kéo, hồ dán, dây kim tuyến, lá cây 

khô, hoặc tƣơi. 

   Cách làm : cô và trẻ cùng thiết kế các loại hình dáng của bƣu thiếp. Sau 

đó cô cho trẻ tự trang trí theo những gì trẻ thích 

- Trẻ có thể làm trong giờ hoạt động góc hoặc các buổi hoạt động chiều 

  - Trẻ làm tập thể để thể hiện tình cảm đối với mẹ 

   Chủ đề :Thế giới động vật 

Tôi có thể thiết kế môi trƣờng hoạt động mở ở một số góc sau: 

Góc xây dựng : cho trẻ xây vƣờn bách thú 

Thiết kế tranh hoạt động góc xây dựng: Tranh chuồng thú, vƣờn hoa, 

thảm cỏ, cả khuôn viên của vƣờn bách thú. 

Tạo các nguyên vật liệu khác nhau để xây chuồng thú  hộp, khối gỗ, khối 

nhựa, bộ lắp ghép, để phát triển trí tƣởng tƣợng, năng lực cảm thụ của trẻ. 

Tạo các kiểu thảm cỏ bằng các nguyên vật liệu khác nhau nhƣ: giấy nhăn, dây 

nilon , nhựa 

Tạo ra hoa : cho trẻ lấy xốp màu cắt thành cánh hoa, sau đó dính vào vỏ 

thạch, lấy ống hút làm cành.  oặc làm bằng giấy nhăn và xốp quấn quanh dây 

thép. 

Tạo cây :  cây dừa, cây vạn tuế  Dùng giấy bìa cũ làm thân, xốp màu làm 

lá 

- Dùng sỏi, vỏ sò, để trẻ xếp đƣờng đi 

Các con vật cô và trẻ có thể tạo thêm bằng cách vẽ hình các con vật đó rồi 

gắn vào đế xốp.Làm nội quy ở các góc. Cô và trẻ cùng thảo luận và đề ra nội 

quy cho từng góc đó.  àng ngày cô và trẻ có thể dựa vào đó để đánh giá xem 

góc chơi nào chơi ngoan nhất, đúng nội quy nhất 

 ay góc bé tập làm nội trợ: 

-  Thiết kế tranh hoạt động các thực phẩm đƣợc chế biến từ động vật. Cô 

chia thành 2 cột ở mỗi cột cô cho trẻ sƣu tầm, cắt dán các thực phẩm sống và 

chín 
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Cho trẻ làm các bài tập về dinh dƣỡng để trẻ hiểu đƣợc giá trị dinh dƣỡng của 

các món ăn.. 

- Tạo các món ăn từ đất nặn: thịt bò, xôi, đỗ 

- Cô chuẩn bị các nguyên vật liệu cho trẻ làm các món ăn nhƣ : 

-Món nem: Túi nilon  làm vỏ quấn nem), Giấy màu vụn, xốp màu vụn 

 làm nhân nem , băng dính 1 mặt  dán) 

- Món bánh : đất nặn trắng (nặn bánh trôi , đất nặn vàng  nặn bánh rán  , 

· Chủ đề   “ Tết và mùa xuân” 

Ở chủ đề này tôi thiết kế môi trƣờng hoạt động ở một số góc nhƣ sau:  

Góc “ Tổ ấm gia đình” cho trẻ cùng đi sắm tết, qua đó trẻ hiểu rõ hơn về 

công việc của mọi ngƣời trong gia đình trong ngày tết 

- Thiết kế tranh hoạt động : Cô cho trẻ cùng cắt. Tranh ảnh trong hoạ báo, 

sách truyện cũ, rồi dán lên bảng hoạt động đƣợc thiết kế nhƣ sau: 

  * Góc tạo hình : ở chủ đề này có thể cho trẻ làm ra rất nhiều sản phẩm ở 

góc tạo hình bằng các nguyên vật liệu khác nhau nhƣ: 

Xé dán, vẽ cây mùa xuân. 

Nguyên vật liệu : giấy màu, hồ dán, giấy trắng, bút sáp màu, kéo... 

- Thổi và vẽ hoa đào, hoa mai.Nguyên vật liệu: giấy A4 loại dày, màu 

nƣớc, ống hút, tăm bông 

Cách làm: lấy một ít màu nƣớc cho ra giấy, dùng ống hút thổi theo các hƣớng 

tạo thành cành, nhánh. Dùng bông tăm chấm màu rồi vẽ hoa, lá 

- Làm tranh đất 

Chuẩn bị:bìa cat tông cũ cắt thành từng miếng khổ A4, đất nặn 

Cách làm cô cho trẻ chia đất rồi nặn từng chi tiết nhỏ gắn lên tranh 

 - Sáng tạo tranh từ rau, củ ,quả. 

         Chuẩn bị : màu nƣớc, lá cây, củ cà rốt cắt nửa, tỉa thành cánh hoa, củ khoai 

tây hoặc khoai lang tỉa hoa, giấy A4 

         Cách làm: cô cho trẻ lấy những chiếc lá, củ đã chuẩn bị sẵn chấm vào bát 

màu nƣớc rồi in ra giấy, tạo thành nhƣng bức tranh ngộ nghĩnh theo sự sáng tạo 

của trẻ.Qua các hoạt động tạo hình giúp trẻ phát triển óc quan sát, khả năng cảm 

thụ cái đẹp, sự sáng tạo, kĩ năng , nhận thức ... 

Góc siêu thị: cho trẻ bán các mặt hàng ngày tết: bánh, mứt, kẹo, đồ hộp, 

các loại thực phẩm (rau, củ, thịt, bánh chƣng... 

Thiết kế tranh hoạt động : cho trẻ làm bảng giá các loại thực phẩm( trẻ có 

thể vẽ hoặc cắt dán các loại mặt hàng, cắt dán các con số làm giá trong hoạ báo, 

tạp chí .Cho trẻ đóng gói quà tết 

    Cửa hàng bán bánh chƣng  trẻ có thể gói và bán bánh chƣng  

– Trang trí hình ảnh phù hợp với chủ đề 

Ví dụ : Chủ đề : “Thế giới động vật” thì phải dán hình ảnh những con vật lên 

– Phải trang trí theo hình thức cuốn chiếu theo các chủ đề nhánh của từng 

tuần 

Ví dụ : Chủ đề : “Thế giới động vật” thì có các chủ đề nhánh là: 

+  Nhánh1:  Vật nuôi trong gia đình 
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+  Nhánh 2: Động vật sống trong rừng 

+  Nhánh 3: Động vật sống dƣới nƣớc 

+  Nhánh 4:  Chim – Côn trùng 

Mỗi tuần phải trang trí 1 nhánh với hình ảnh phù hợp   Có thể là sản phẩm 

của trẻ . Khi trang trí 4 nhánh xong qua chủ đề khác thì lột dần từng nhánh một 

và dán chủ đề mới vào 

–  ình ảnh sƣu tầm phải rõ ràng, màu sắc đẹp, có thể dán tên gọi ở mỗi bức 

tranh để tích hợp chữ viết vào. Khuyến khích sản phẩm của trẻ tự làm 

–  ình ảnh dán phải vừa tầm mắt của trẻ : Không quá cao, không quá thấp 

Bi n p  p 3  Đồ   ơ ,  ồ  ùn  ở         

– Mỗi đồ dùng đồ chơi phải phù hợp với độ tuổi và mục đích giáo dục trẻ 

theo từng chủ đề, kích thích trẻ phát triển các lĩnh vực vận động, nhận thức, 

ngôn ngữ, tình cảm và mối quan hệ xã hội 

– Đồ dùng, đồ chơi, nguyên vật liệu trong từng góc đƣợc sắp xếp phải dễ thấy, 

dễ lấy, dễ lựa chọn 

  Góc học tập: Tôi sử dụng những hình ảnh trẻ vẽ và tô về các trang phục 

để trang trí góc. Để tạo cho trẻ sự gần gũi và trẻ hứng thú vì nó là sản phẩm của 

trẻ, trẻ tạo ra, chơi với nó và thực hiện cách trang trí theo sự hƣớng dẫn của cô. 

Ví dụ : Những thiết bị đồ chơi nặng đặt ở dƣới, những đồ chơi có nhiều 

bộ phận phải đặt theo bộ 

– Màu sắc, hình dáng đồ dùng đồ chơi đẹp, hấp dẫn trẻ, đảm bảo an toàn 

– Thƣờng xuyên vệ sinh các giá và đồ dùng dạy học mầm non, đồ chơi 

sạch sẽ 

– Các loại đồ dùng của trẻ có nhãn hoặc ký hiệu bằng chữ cái, số nhằm 

phát triển ngôn ngữ cho trẻ, giúp trẻ tự lấy đồ dùng mà không cần sự trợ giúp 

của cô, Trẻ có thể tự bảo quản đồ dùng cá nhân của mình 

Ví dụ: Tôi đã chuẩn bị bì đựng hồ sơ màu trong để trẻ để tất cả đồ dùng nhƣ: 

Sách các loại, bút, sáp màu .. và ghi ký hiệu ngoài bìa. Đến giờ học trẻ chỉ tự lấy 

tự mở bì hồ sơ lấy sách cần học và tự cất gọn gàng, sạch sẽ. 

– Làm đồ chơi từ nguyên vật liệu thiên nhiên phù hợp với từng chủ đề 

nhƣng có thể sử dụng cho nhiều hoạt động khác nhau 

VD: Góc sách truyện: Tận dụng giấy thừa, các tờ lịch cũ cô giúp trẻ đóng 

thành các quyển sách, sau đó cho tẻ sƣu tầm tranh ảnh cắt hoặc xé dán vào, mỗi 

trẻ cảm nhận đƣợc cái đẹp riêng về quyển sách mình tự làm và đƣợc cô 

giúp.Góc phân vai: bán hàng, gia đình: Tôi thấy hiện nay có các loại vỏ hộp 

bánh, hộp sữa, hộp đựng mỹ phẩm thƣờng có màu sắc rất đẹp nên tôi đã tận 

dụng làm đồ chơi nấu ăn: xoong, nồi, bát, và để  trƣng bày cho cửa hàng bách 

hóa, tôi tạo các món ăn từ đất nặn: thịt bò, xôi đỗ.. 

Ví dụ: làm chiếc thuyền bằng xốp có thể cho trẻ học đếm, cũng có thể cho 

trẻ chơi xây dựng, cũng có thể cho trẻ chơi thả vật chìm, nổi. 

Bi n p  p 4    ớng dẫn tr  ho t   ng 

– Muốn trẻ đƣợc chơi tích cực, chơi sáng tạo, nghĩ ra nhiều cách chơi  

trong các góc hoạt  động ngay từ  đầu tôi phải biết cách giới thiệu các góc chơi 

http://sieuthidochoimamnon.com/do-dung-day-hoc-mam-non.html
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và quản lý tốt qua trình trẻ chơi  trong các góc.  iện pháp này giúp trẻ chủ động 

tìm kiếm đồ chơi trẻ em khi cần, triển khai trò chơi, thu dọn và cất đồ chơi đúng 

quy định. 

– Việc giới thiệu cho trẻ làm quen với các góc chơi tiến hành chủ yếu vào 

đầu năm học, khi trẻ còn bỡ ngỡ, chƣa quen với đồ dùng đồ chơi quanh lớp, 

chƣa biết tên đồ dùng đồ chơi…vị trí đồ chơi và các chỗ để chơi vì vậy tôi phải 

giúp trẻ biết nơi để các đồ chơi, các góc chơi bắt đầu từ đâu, kết thúc ở đâu. 

– Khi trẻ đã quen dần với các góc chơi và vị trí các đồ chơi thì cứ mỗi đầu 

chủ đề nên giới thiệu nội dung chơi của từng chủ đề( từng nhánh chủ đề) .Khi 

trẻ hoạt động góc có nghĩa là đang sống trong cuộc sống thực, trong khi chơi trẻ 

đƣợc đối thoại cùng nhau, trao đổi thỏa thuận, thƣơng lƣợng cùng nhau, trẻ phải 

nói cho bạn chơi hiểu và phải hiểu lời bạn cùng chơi.  

VD: Khi đóng vai bác sĩ thì trẻ bắt chƣớc bác sĩ: Mặc quần áo bule, đeo 

tai nghe, cầm kim tiêm và cặp nhiệt độ, khi gặp bệnh nhân thì bác sĩ tƣơi cƣời ân 

cần, chu đáo hỏi thăm bệnh nhân và bán thuốc. Còn bệnh nhân thì biết bác sĩ 

bán cho thuốc uống để chữa bệnh gì? Khi gặp những tình huống xảy ra với bệnh 

nhân thì trẻ sử lý đƣợc những tình huống đó. 

VD: Khi chơi đóng vai ngƣời bán hàng thì trẻ biết ngƣời bán hàng sẽ phải niềm 

nở, tƣơi cƣời khi có khách đến mua hàng và biết cân đo, thu tiền và trả tiền thừa. 

– Khi trẻ chơi cô phải bao quát trẻ, động viên, hƣớng dẫn những trẻ còn 

nhút nhát.đặc biệt yooi luôn quan tâm đén các cháu khuyết tật. Cô có thể nhập 

vai chơi cùng trẻ để hƣớng dẫn trẻ chơi sáng tạo hơn  

Hoặc thông qua ngƣời bán hàng trẻ học đƣợc cách cƣ sử giữa ngƣời với 

ngƣời một cách lịch lãm, nhƣ chào hỏi cảm ơn… của ngƣời mua hàng và giao 

hàng trong khi giao tiếp. 

Ví dụ : Góc xây dựng : trẻ giả vờ đóng vai chú công nhân, những việc làm 

của trẻ thể hiện rất cần cù, cặm cụi làm công việc của ngƣời công nhân đồng 

thời trẻ biết hợp tác với nhau để thực hiện một công việc đƣợc giao. 

 Hay trẻ “ Giả vờ đóng vai  ác sĩ” trẻ thể hiện là là 1  ác sĩ tốt hết lòng chăm 

sóc bệnh nhân của mình.nhƣng hoạt động của trẻ không nhằm đến mục đích 

cuối cùng là chữa khỏi bệnh cho bệnh nhân mà chỉ để thoả mãn nhu cầu xã hội 

của trẻ – làm quen và tham gia vào xã hội ngƣời lớn. 

Ví dụ: Cô nhập vai vào ngƣời mua hàng: “ Chào cô! bán cho tôi bông hoa 

 ao nhiêu tiền vậy cô?.. Cho tôi xin, tôi cám ơn” Trẻ thấy cô làm nhƣ vậy trẻ sẽ 

bắt chƣớc cách mua hàng giống cô để giáo dục trẻ phải biết lễ phép, phải biết 

cách xƣng hô. 

– Trong giờ chơi luôn giáo dục trẻ chơi ngoan, cất dọn đồ chơi gọn gàng 

ngăn nắp. 

– Ngoài giờ hoạt động góc phải nên cho trẻ hoạt động mọi lúc mọi nơi để 

trẻ khám phá hết những điều mới lạ xung quanh trẻ. 

– Phải làm kí hiệu ở các góc để cho trẻ chơi tất cả các góc. Kí hiệu của trẻ 

bằng số hoặc bằng bông hoa,quả…Khi chơi cô đổi góc chơi ,vai chơi cho trẻ 

tránh sự nhà trán khi trẻ chơi . 

http://sieuthidochoimamnon.com/sieu-thi-do-choi-tre-em.html
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Bi n p  p 5.Ph i hợp với phụ  uyn  tron    n  t     y tr      t t 

 o t   n     : 

– Phối kết hợp Phụ huynh  trong việc giúp đỡ, hỗ trợ, hợp tác,tìm kiếm 

các nguyên vật liệu để làm đồ dùng đồ chơi phục vụ các góc một cách tự giác và 

có hiệu quả. Tôi đã thông qua chƣơng trình giảng cho phụ huynh nắm về mục 

đích, yêu cầu của phƣơng pháp dạy , về chƣơng trình ứng dụng công nghệ thông 

tin  qua bảng tuyên truyền của các lớp, của trƣờng, qua các cuộc họp phụ huynh 

định kỳ, để phụ huynh hiểu đƣợc tác dụng của việc dạy ,tổ chức giáo dục trẻ 4-5 

tuổi nhƣ thế nào. 

– Tôi thông báo với phụ huynh về thời gian biểu của lớp, tuyên truyền nội 

dung giảng dạy đến phụ huynh, mời phụ huynh tham quan lớp, dự giờ một số 

tiết dạy mẫu, tham quan triển lãm đồ dùng để phụ huynh hiểu ra những khó 

khăn hạn chế về cơ sở vật chất trang thiết bị để đáp ứng kịp thời cho nhu cầu 

dạy và học hiện nay. Qua đó vận động phụ huynh tham gia đóng góp ủng hộ 

thêm các nguồn sách báo tranh truyện, cây xanh cho lớp  nhằm thực hiện tốt 

việc chăm sóc giáo dục các cháu.  

 4    u qu      s n  k  n k n  n    m     .  

* Kết quả đạt đƣợc sau khi thực hiện đề tài này. 

ST

T 

 

 

Nội dung khảo sát 

 

 

Tổng 

số trẻ 

                    Đạt Chƣa đạt 

Tốt Khá Trung 

bình 

    ếu 

Số 

trẻ 

Tỷ 

lệ

% 

Số 

trẻ 

Tỷ 

lệ

% 

Số 

trẻ 

Tỷ 

lệ 

% 

Số 

trẻ 

Tỷ 

lệ

% 

1 Trẻ hứng thú 

tham gia hoạt 

động góc 

30 16 53 11 37 3 10 0 0 

2 Trẻ giao tiếp với 

bạn cùng chơi  

30 14 47 13 43 3 10 0 0 

3 Trẻ tạo ra đƣợc 

sản phẩm 

 

30 14 47 12 40 4 13 0 0 

4 Trẻ có kỹ năng 

tham gia vào các 

hoạt động góc 

30 16 53 11 37 3 10 0 0 

+ Đối với trẻ:  

- Trẻ biết cách chơi, luật chơi, chơi đúng nội dung của từng góc. 

-Trẻ hƣởng ứng tốt ,hứng thú tham gia hoạt động góc cùng cô và các bạn. 

  - Trẻ mạnh dạn tự tin, hồn nhiên, cởi mở 

  - Trẻ đƣợc tham gia vào hoạt động, khám phá, trải nghiệm cho nên kinh 

nghiệm và kĩ năng trẻ lĩnh hội đƣợc một cách bền vững, để lại ấn tƣợng khó 

phai mờ trong trẻ và cũng chính môi trƣờng hoạt động phong phú đã giúp trẻ 
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chủ động, tích cực trong việc nêu ý tƣởng và hoạt động trải nghiệm, biết chia sẻ, 

trao đổi, hợp tác trong hoạt động 

  Về gi o viên   

 Tạo đƣợc môi trƣờng lớp học phong phú với nội dung của từng góc chơi. 

– Có kỹ năng tổ chức đƣợc các hoạt động góc một cách tự tin và linh hoạt. 

– Lớp học đƣợc trang trí bằng các sản phẩm của trẻ làm những đồ dùng, 

đồ chơi cho các góc. 

 Về ph  huynh   

- Phụ huynh học sinh rất vui mừng đƣợc cùng các con sƣu tầm hoạ báo, 

tranh ảnh trong việc chăm sóc, giáo dục trẻ 

K t qu  cụ thể tron  lần  k  o s t  u   năm n   s u  

           n  3    t qu  k  o s t   ất l ợn   u   năm 

Số 

lần 

khảo 

sát 

ST

T 

Nội dung khảo 

sát 

Tổn

g số 

trẻ 

Đạt Chƣa đạt 

Tốt Khá Trung 

bình 

 ếu 

Số 

trẻ 

Tỷ 

lệ  

Số 

trẻ 

Tỷ 

lệ 

% 

Số 

trẻ 

Tỷ 

lệ  

Số 

trẻ  

Tỷ 

lệ  

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 Trẻ hứng thú 

tham gia hoạt 

động góc 

30 6 20 8 27 12 40 4 13 

2 Trẻ giao tiếp 

với bạn cùng 

chơi 

30 7 23 9 30 10 33 4 13 

3 Trẻ tạo ra đƣợc 

sản phẩm 

 

30 6 20 7 23 11 37 6 20 

4 Trẻ có kỹ năng 

tham gia vào 

các hoạt động 

góc  

30 7 23 9 30 10 33 4 13 

 

 

 

 

2 

1 Trẻ hứng thú 

tham gia hoạt 

động góc 

30 16 53 11 37 3 10 0 0 

2 Trẻ giao tiếp 

với bạn cùng 

chơi 

30 14 47 13 43 3 10 0 0 

3 Trẻ tạo ra đƣợc 

sản phẩm 

 

30 14 47 12 40 4 13 0 0 

4 Trẻ có kỹ năng 

tham gia vào 

các hoạt động 

30 16 53 11 37 3 10 0 0 
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góc  

Qua kết quả số liệu dẫn chứng  trên cho thấy kết quả học sinh thay đổi rõ 

rệt đây là thành quả mà tôi đã đạt đƣợc trong năm học. 

      T        

        c kinh nghi m 

Muốn tạo môi trƣờng xung quanh lớp phong phú và có hiệu quả đòi hỏi 

phải tìm tòi các phƣơng pháp, thích hợp có khoa học, sáng tạo linh hoạt qua các 

chủ đề. 

– Nắm vững đặc điểm tâm sinh lý và khả năng nhận thức và kỹ năng hoạt 

động của trẻ để lựa chọn phƣơng pháp thích hợp 

– Đồ chơi, hình ảnh, cách bố trí trong lớp phải phù hợp với độ tuổi và khả 

năng phát triển của trẻ 

– Cải tiến đồ dùng, đồ chơi phải đẹp hấp dẫn, sáng tạo có tác dụng thu 

hút, lôi cuốn trẻ, tạo cho trẻ niềm say mê, húng thú học và hoạt động. Đồ dùng 

nhiều loại, đa dạng và thay đổi thƣờng xuyên. 

– Cô hƣớng dẫn trẻ, tổ chức cho trẻ phải nhẹ nhàng, thoải mái, tránh gò 

ép. Mặt khác có sự phối hợp với phụ huynh cùng nhau dạy trẻ. 

-Việc cho trẻ hoạt động góc là một giờ hoạt động vô cùng quan trọng 

hàng ngày đối với trẻ không thể thiếu đƣợc. Vì thế là một giáo viên cần xác định 

đây là nhiệm vụ quan trọng phải khắc phục mọi khó khăn chuẩn bị tốt đồ dùng, 

đồ chơi để tổ chức cho trẻ hoạt động hàng ngày ở các góc tạo điều kiện cho trẻ 

đƣợc tiếp xúc với đồ chơi 

- Dựa trên đặc điểm tâm sinh lí của trẻ: “ ọc mà chơi- chơi mà học” việc 

tổ chức hoạt động góc cho trẻ, giúp trẻ hình thành nhân cách và phát triển. Do 

đó giáo viên phải biết cách lựa chọn các biện pháp phù hợp và vận dụng các 

biện pháp đó có hiệu quả..,  luôn quan tâm, đối xử công bằng đối với tất cả các 

trẻ trong lớp, giúp đỡ động viên trẻ bé, trẻ yếu trong lớp nhƣ cháu  uy, Đức. 

Đặc biệt ở lớp tôi có hai cháu khuyết tật  cháu  à Vy, Lê Tuấn  tôi thƣờng 

xuyên theo dõi và hƣớng dẫn trẻ cùng hòa nhập và chơi cùng các bạn trong lớp 

vào việc tổ chức cho trẻ hoạt động góc ở lớp tôi và tôi nghĩ rằng những biện 

pháp của tôi rất đơn giản mà giáo viên có thể dễ ràng thực hiện đƣợc, trẻ thích 

chơi hơn, sáng tạo hơn, linh động hơn, nhanh nhẹn hơn, thay vào sự nhàm chán 

của trẻ ở những năm học trƣớc bằng những sự hứng thú, tập trung, giúp trẻ chơi 

với đồ chơi thể hiện đƣợc sự khéo léo, óc tƣởng tƣợng, sự giao lƣu giữa bạn bè 

thong qua đồ chơi . iết tìm ra các giải pháp để thực hiện tốt chất lƣợng chăm 

sóc giáo dục trẻ. 

Trên đây là một vài kinh nghiệm nhỏ của bản thân đã áp dụng vào giờ 

hoạt động góc của lớp học và cũng có một số kinh nghiệm rút ra từ thực tế của 

lớp học để áp dụng vào giờ hoạt động góc.  ản thân tôi sẽ cố gắng học hỏi hơn 

nữa để tìm ra những giải pháp tối ƣu nhằm đáp ứng nhu cầu hoạt động góc cho 

trẻ theo chƣơng trình hiện hành. Rất mong đƣợc sự đóng góp ý kiến của các bạn 

đồng nghiệp và các cấp lãnh đạo để bản sáng kiến của tôi đạt kết quả cao 
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2. Ki n nghị: 

-Mua sắm thêm các đồ dùng, đồ chơi phải đủ số lƣợng phục vụ cho hoạt 

động vui chơi của trẻ  

- Tổ chức các buổi chuyên đề, các tiết dạy mẫu về hoạt động góc để có 

thêm kinh nghiệm cho bản thân trong các phƣơng pháp giảng dạy. 
Tôi xin chân thành cảm ơn! 

                                                                Tuy  Lộc, ngày 25  th ng 03 năm 2016 

XÁC N ẬN CỦA T Ủ TRƢỞNG Tôi xin cam đoan đây là SKKN của mình   viết      

                 CƠ QUAN ĐƠN VỊ                     không sao chép nội dung của Ngƣời khác. 

                                                                                Ngƣời viết sáng kiến 

 

                                                                                    Nguyễn Thị Tiếp 

 

 

 

 

                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           Ầ          

STT                                              TRANG 

1 Mở đầu                                                                                             1 

2 Lý do chọn đề tài 1 

3 Mục đích nghiên cứu 2 

4 Đối tƣợng nghiên cứu 2 

5 Phƣơng pháp nghiên cứu 2 

6 Nội dung sáng kiến kinh nghiệm 2 

7 Cơ sỏ lý luận  2 
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8 Thực trạng vấn đề 5 

9 Thuận lợi 5 

10 Khó khăn 5 

11  Các giải pháp và biện pháp thực hiện 6 

12 Các giải pháp : 6 

13 giải pháp 1 6-7 

14 giải pháp 2 8-11 

15 giải pháp 3 11 

16 giải pháp 4 11-12 

17 giải pháp 5 13 

18  ảng khảo sát cuối năm 13 

19  iệu quả của việc kiểm nghiệm  13 

20 So sánh bảng 1 và 2 13-14 

21 Kết luận 15 

22   ài học kinh nghiệm 15 - 16 

23 Kiến nghị 16 

                              

 

 

 

 

                                   P  N P   L C 

 

 ác t i  i u đ      ụng t  ng nghiên cứu đ  t i n   : 
- Tuyển tập các trò chơi, câu đố,ca dao của nhà xuất bản giáo dục. 

- Sách trƣơng trình hƣớng dẫn giáo dục mầm non mới nhà xuất bản giáo dục 

- Sách thiết kế các hoạt động cho trẻ 4- 5 tuổi nhà xuất bản giáo dục. 

- Sách tuyển chọn theo chủ đề nhà xuất bản giáo dục.  
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