


 I. Đặt vấn đề:

 Trẻ em là niềm hạnh phúc của mỗi gia đình, là tương lai của dân tộc. Việc giáo dục trẻ ngay từ khi còn bé là vô 
cùng quan trọng vì giáo dục nhằm định hướng, hình thành, và phát triển một cách toàn diện nhân cách cho trẻ. Nói 
về tầm quan trọng của giáo dục, Bác Hồ từng khẳng định: “Không có giáo dục thì không nói gì đến kinh tế, văn 
hóa”. Sản phẩm của giáo dục là con người mà con người là mục tiêu, là động lực của sự phát triển đất nước. Xã 
hội càng phát triển thì nó càng thúc đẩy quá trình giao lưu văn hoá. Khi đó, con người Việt Nam nói chung và thế 
hệ trẻ, chủ nhân tương lai của đất nước nói riêng càng cần có phẩm chất đạo đức và nhân cách vững vàng để 
“chống” lại các tác động bên ngoài như bị dụ dỗ, bị kích động, bị lôi kéo vào các hành vi tiêu cực, bạo lực, và lối 
sống ích kỷ; từ đó nhân cách cũng phát triển một cách lệch lạc. Nếu mỗi người dân trong đó có trẻ em không có 
những kiến thức cần thiết để lựa chọn những giá trị sống tích cực, không có những năng lực để ứng phó, để vượt 
qua những thách thức mà hành động theo cảm tính thì rất dễ gặp trở ngại và rủi ro. Việc hình thành kỹ năng sống 
cho mọi người nói chung và trẻ em nói riêng đang trở thành nhiệm vụ quan trọng. Ở các nước trên thế giới, từ 
nhiều năm qua giáo dục kỹ năng sống được đưa vào chương trình giảng dạy và được coi như một bộ môn. Những 
năm học gần đây Bộ Giáo dục và Đào tạo đưa nội dung giáo dục kỹ năng sống vào một số trường mầm non và tiểu 
học để dạy thí điểm, với phương châm dạy học hướng vào học sinh, lấy học sinh làm trung tâm, học sinh chủ động 
tham gia và lĩnh hội kiến thức một cách thoải mái thông qua phong trào thi đua xây dựng “Trường học thân thiện 
học sinh tích cực” với yêu cầu tăng cường sự tham gia một cách hứng thú của học sinh trong các hoạt động của 
nhà trường và tại cộng đồng với thái độ tự giác, chủ động và ý thức sáng tạo. Xuất phát từ những lí do trên, tôi đã 
chọn nghiên cứu và áp dụng đề tài: “Một số biện pháp giáo dục kỹ năng sống cho trẻ mẫu giáo 3 - 4 tuổi trong 
trường mầm non”. Với đề tài trên tôi muốn giúp trẻ có những kĩ năng ban đầu về cuộc sống, có những kinh 
nghiệm sống, biết được những điều nên làm và không nên làm giúp trẻ tự tin, chủ động và biết cách xử lý các tình 
huống trong cuộc sống, khơi gợi khả năng tư duy sáng tạo của trẻ, đặt nền tảng cho trẻ trở thành người có trách 
nhiệm và có cuộc sống hài hòa trong tương lai. 



 II. Giải quyết vấn đề: 

 1. Cơ sở lý luận: 

 Kỹ năng sống là những kỹ năng cần có cho hành vi lành mạnh, tích cực, cho phép mỗi cá nhân đối mặt
với những thách thức trong cuộc sống hàng ngày. Kỹ năng sống bao gồm kỹ năng mềm và kỹ năng cứng.
Kỹ năng mềm là thuật ngữ dùng để chỉ các kỹ năng thuộc trí tuệ, cảm xúc của con người còn kỹ năng
cứng lại là khả năng học vấn và trình độ chuyên môn của bản thân. Theo nghiên cứu của PGS-TS Nguyễn
Thị Mỹ Lộc cho rằng: Kỹ năng cứng không đủ để giúp bạn thăng tiến mà cần phải có cả những kỹ năng
mềm. Thực tế cho thấy những người thành đạt chỉ có 25% là do những kiến thức chuyên môn, 75% còn
lại được quyết định bởi kỹ năng mềm – chính là kỹ năng sống mà họ được trang bị. Để hòa chung với sự
phát triển của thế giới, kỹ năng sống đã và đang được quan tâm rất nhiều ở Việt Nam. Đặc biệt, là việc
xây dựng và phát triển kỹ năng sống cho trẻ em. Dạy trẻ kỹ năng sống là gì: là giúp trẻ có kinh nghiệm
trong cuộc sống, biết điều nên làm và không nên làm, giúp trẻ tự tin, chủ động và biết cách ứng xử các
tình huống trong cuộc sống, khơi gợi khả năng tư duy, sáng tạo của trẻ, đặt nền tảng cho trẻ trở thành
người có trách nhiệm và có cuộc sống hài hòa trong tương lai. Đặc biệt, lứa tuổi mầm non, là giai đoạn
nền tảng trong quá trình phát triển của mọi cá nhân. Ở độ tuổi này, trẻ cần được giáo dục kỹ năng sống ở
cả gia đình và trường mầm non. Điều này giúp trẻ an toàn, khỏe mạnh, tự lực, tự tin, giàu sáng tạo, sẵn
sàng đứng trước cuộc sống. Tuy nhiên, do đặc thù của lứa tuổi nên khả năng nhận thức của trẻ còn có
nhiều hạn chế, trẻ dễ nhớ, dễ quên và hay hành động theo ý muốn. Vì vậy, dạy những kỹ năng sống cho
trẻ chỉ là những bước đầu giúp trẻ có các kỹ năng như: Biết về bản thân mình, mạnh dạn tự tin, kỹ năng
giao tiếp, tự phục vụ bản thân, biết hợp tác chơi với các bạn, kỹ năng thích nghi với môi trường,... Để trẻ
có được những kỹ năng ở lứa tuổi này, cô giáo cần nhẹ nhàng, linh hoạt, sáng tạo, lồng ghép các hoạt
động để truyền thụ các kỹ năng cho trẻ. Ngoài ra cô giáo nên trang bị cho trẻ kiến thức; giúp trẻ có ý thức
và niềm tin để thay đổi. Trẻ phải được thực hành để có kỹ năng. Trẻ cần được hướng dẫn, vận dụng kỹ
năng vào các sinh hoạt thường ngày của trẻ. Điều quan trọng nhất là những kỹ năng này trở thành một
thói quen tốt.





 2.Thực trạng vấn đề:

 2.1. Thuận lợi:

 - Trường MN Hoa Sữa đã được công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ II nên có đủ điều kiện về cơ sở vật 
chất, trang thiết bị  phục vụ công tác chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ .

 - Năm nay là năm học tiếp tục thực hiện chuyên đề rèn kỹ năng sống, kỹ năng tự phục vụ cho trẻ nên 
thuận lợi để giáo viên đi sâu nghiên cứu và thực hiện.

 - Hai giáo viên trên lớp có trình độ trên chuẩn, có nhiều năm kinh nghiệm cùng xây dựng kế hoạch và 
phối hợp các hoạt động dạy trẻ chặt chẽ.

 - Bản thân luôn tận tụy tâm huyết với nghề nghiệp.

 - Luôn được sự quan tâm, giúp đỡ của ban giám hiệu, thường xuyên dự giờ rút kinh nghiệm sau mỗi hoạt 
động. Thường xuyên sinh hoạt chuyên môn trong khối, tham khảo tháo gỡ chuyên môn cùng với đồng 
nghiệp.

 2.2. Khó khăn:

 - Ở tuổi mầm non, sự nhận thức của trẻ còn phiến diện, chưa đa dạng, chưa linh hoạt. Đa số trẻ lần đầu 
đến lớp nên chưa có nề nếp và còn khóc.

 - Trình độ nhận thức của trẻ không đồng đều, do đó cùng một thời gian và biện pháp dạy trẻ các nội dung 
kỹ năng sống nhưng kết quả trên trẻ đạt chưa tương đương với nhau.

 - Một số trẻ nhút nhát nên không tự tin khi tham gia vào các hoạt động, một số trẻ lại quá hiếu động nên 
khi hoạt động chưa chú ý vào sự hướng dẫn của cô, kỹ năng sống của trẻ còn nhiều hạn chế.

 - Nhiều phụ huynh chưa hiểu và quan tâm đến việc giáo dục rèn luyện kỹ năng sống cho trẻ.

 - Trẻ bị ảnh hưởng bởi cuộc sống phát triển hiện đại như: Internet, tivi, điện thoại…

 - Trẻ được sống trong môi trường quá bao bọc khiến trẻ quen dựa dẫm, không có tính tự lập, ích kỷ, có sự 
lãnh cảm với môi trường xung quanh của một số trẻ.



3. Các biện pháp đã tiến hành:

Nội dung
Số trẻ có kỹ năng tự phục vụ

Số trẻ chưa có kỹ 

năng tự phục vụ

Số trẻ/Tổng số Tỷ lệ Số trẻ/Tổng số Tỷ lệ

Nhóm kỹ năng vệ 

sinh 
10/36 27,8% 26/36

72,2

%

Nhóm kỹ năng 

trong ăn uống
9/36 25% 27/36 75%

Nhóm kỹ năng 

thích nghi và bảo 

vệ môi trường.

13/36 36,1% 23/36
63,9

%

3.1 Biện pháp 1: Khảo sát kỹ năng tự phục vụ của trẻ:

- Để có được kết quả tốt nhất trong việc khảo sát nhằm nắm bắt nhận thức của trẻ so với năm học trước, tôi đã tiến

hành quan sát và ghi chép lại khả năng tự phục vụ của trẻ thông qua các hoạt động của trẻ ở lớp và các hoạt động của

trẻ ở nhà thông qua phụ huynh. Kết quả khảo sát đầu năm học 2019 - 2020 về các kỹ năng tự phục vụ của trẻ như sau:



 3.2. Biện pháp 2: Xây dựng hệ thống kỹ năng phù hợp độ tuổi và điều kiện địa phương 

để dạy trẻ. 

Để việc giáo dục kỹ năng sống cho trẻ đạt hiệu quả, tôi đã học hỏi, tham khảo những 

nội dung giáo dục kỹ năng sống cho trẻ mầm non, chọn lọc, lựa chọn những kỹ năng 

sống phù hợp với lứa tuổi của trẻ và đặc điểm cụ thể của nhà trường. Trên cơ sở đó, tôi 

đưa các nội dung và kế hoạch giáo dục của năm học, tháng, tuần, ngày theo mức độ từ 

dễ đến khó. Bên cạnh đó tôi luôn duy trì tổ chức rèn các kỹ năng đã học cho trẻ. 

 - Với việc rèn trẻ kỹ năng tự phục vụ: bắt đầu từ việc dạy trẻ tự đi vs đúng nơi quy định, 

tự xúc ăn, tự bê ghế, rửa tay, lau mặt, uống nước, xúc miệng, lấy cất giầy dép, ba lô 

đúng nơi quy định, cách đi giầy dép, cách tự mặc, cởi quần áo, gấp quần áo, đóng mở 

cửa…

 - Với việc rèn trẻ giao tiếp: bắt đầu từ chào hỏi lễ phép, trẻ có hiểu biết về bản thân, 

mạnh dạn tự tin, chơi cùng bạn, chia sẻ đồ chơi và hợp tác cùng bạn trong hoạt động, ý 

thức kỷ luật, quan tâm đến người thân và người xung quanh trẻ, không nhận quà và đi 

theo người lạ, biết nói với cô và người thân khi bị đau, bị bắt nạt…

 - Với việc giáo dục trẻ thích nghi và bảo vệ môi trường: Bắt đầu từ việc dạy trẻ biết bỏ 

rác đúng nơi quy định, quan tâm chăm sóc cây cối, con vật nuôi, biết mặc quần áo phù 

hợp với thời tiết…



3.3. Biện pháp 3: Dạy các kỹ năng sống cho trẻ mọi lúc mọi nơi. 

Với trẻ mầm non nói chung thời gian ở trường của trẻ rất nhiều, các mối quan hệ giao tiếp cũng được thực hiện chủ yếu tại 

trường. Ở trường trẻ học được nhiều nhất. Vì thế, trong việc cung cấp các kỹ năng sống cho trẻ, tôi vẫn luôn lấy trẻ làm trung 

tâm, bản thân tôi chỉ là người trực tiếp định hướng những kinh nghiệm sống cho trẻ. Bởi vậy, tôi luôn gương mẫu, yêu thương, 

tôn trọng, đối xử công bằng với trẻ và đảm bảo an toàn cho trẻ. Để phát huy tính tích cực ở trẻ, giúp trẻ hứng thú, chủ động 

khám phá, tìm tòi, biết vận dụng vốn kiến thức, kỹ năng vào việc giải quyết các tình huống khác nhau tôi luôn cố gắng dạy trẻ

mọi nơi, mọi lúc và trong mọi hoạt động.

3.3.1. Thông giờ đón, trả trẻ tôi giáo dục trẻ kĩ năng tự lấy, cất ba lô, cất dép và quần áo của trẻ vào ngăn tủ. Trẻ biết tự phục 

vụ mà không cần nhờ đến sự giúp đỡ của người lớn. Khi trẻ cất dép trẻ biết được quy trình để tháo cởi và buộc dây ở giày dép 

đồng thời trẻ cũng biết được vị trí cất giày dép của mình cũng có ký hiệu Khi trẻ tự cất ba lô, trẻ biết được quy trình để cất ba 

lô, biết đó là ngăn tủ để đựng đồ dùng cá nhân của mình hàng ngày. Tại đó, có dán tên và ký hiệu để trẻ dễ nhớ và nhận ra tủ 

của mình. 

Khi đón, trả trẻ tôi cũng dạy trẻ một số kỹ năng giao tiếp lễ phép: Khoanh tay chào cô giáo, bố mẹ hay người đưa đón, vấy tay 

chào các bạn khi về… 

3.3.2. Dạy kỹ năng sống thông qua hoạt động chiều: Nếu như trước kia việc rèn luyện kỹ năng sống cho trẻ chỉ là những câu 

nói chung chung thì hiện nay được thay thế bằng những hình ảnh cụ thể mang tính thẩm mỹ và giáo dục cao. Mà cụ thể là 

những đoạn video, những hình ảnh có hành vi đúng sai các đoạn clip hướng dẫn thực hiện các kỹ năng. Trẻ rất hứng thú và đặc 

biệt trẻ đã được học những điều gần gũi với cuộc sống một cách nhanh nhất. Giáo dục thói quen tốt, những kỹ năng cần thiết, 

định hướng hình thành nhân cách cho trẻ mọi nơi, mọi lúc trong thời gian trẻ ở trên lớp. 

Tuy nhiên để trẻ có thể thực hiện được những kỹ năng thì cần có sự hướng dẫn của cô giáo. Vì thế tôi đã xây dựng kế hoạch 

dành riêng 2 buổi chiều trong tuần, rèn kỹ năng sống và kỹ năng tự phục vụ cho trẻ. 

3.3.3. Dạy kỹ năng sống thông qua các hoạt động học: Ngoài việc dạy và rèn kỹ năng trong hoạt động buổi chiều tôi còn dạy 

rèn kỹ năng thông qua các hoạt động học trên lớp. Ví dụ 1: Với giờ thể dục khi trẻ học “ chuyền bóng theo hàng dọc”. Trong 

khi thực hiện bài khởi động trẻ tôi rèn cho trẻ kỹ năng xếp hàng, tôn trọng kỷ luật, không xô đẩy nhau và giữ khoảng cách với

bạn khi chạy. Bài vận động tôi rèn cho trẻ biết chờ đợi khi đến lượt mình, khi trò chơi biết phối hợp với bạn để chuyền bóng 

cho nhanh không bị rơi, tôi lại nhấn mạnh giáo dục trẻ kĩ năng hợp tác. 



 3.3.4. Giáo dục kỹ năng sống thông qua hoạt động vui chơi: Trẻ mầm non với đặc tính: “Học mà chơi, chơi mà 

học”. Chơi là một trong các hoạt động học tập của trẻ và có tác dụng to lớn đối với sự phát triển toàn diện về 

nhân cách con người. Thông qua hoạt động vui chơi còn hình thành ở trẻ những chức năng tâm lý, những cơ sở 

ban đầu của nhân cách con người. Việc học qua chơi khiến trẻ cảm thấy thích thú, trẻ cảm thấy việc tiếp thu kiến 

thức sẽ nhẹ nhàng thoải mái mà không bị gò bó. Vì vậy, tôi luôn cố gắng tạo các tình huống chơi trong chế độ 

sinh hoạt hàng ngày của trẻ. Trong hoạt động vui chơi trẻ có thể tích lũy được kinh nghiệm, kỹ năng sống đó là 

qua giờ hoạt động vui chơi của trẻ. Trẻ được chơi ở các góc, chơi tức là trẻ đang được nhập vai, trẻ đang được 

học làm giống như người lớn, thông qua các góc chơi.Với hoạt động góc: Ví dụ 1: Ở góc phân vai: Thông qua 

cách đóng vai trẻ học được rèn kỹ năng thể hiện sự quan tâm với người thân ở các việc làm cụ thể như: Giao 

tiếp, ứng xử, biết cách xưng hô, thể hiện tình cảm, biết quan tâm đến mọi người. Ví dụ 2: Ở góc rèn luyện kỹ 

năng: đây là góc mà trẻ được thực hành những kỹ năng ứng dụng trong cuộc sống: xâu dây giày, cài khuy, tết 

tóc. Tôi đã làm những bộ đồ dùng để cho trẻ luyện tập hàng ngày: xúc xắc, xâu hoa , kéo khóa áo ... Trong giờ 

hoạt động góc, trẻ luân phiên chơi với những đồ dùng này, qua đó rèn luyện vận động tinh cho trẻ cũng như củng 

cố một số kỹ năng ứng dụng trong cuộc sống. Sau khi chơi trẻ biết cất gọn đồ dung đồ chơi đúng nơi quy định… 

Trong các buổi vui chơi ngoài trời, tôi lồng ghép dạy trẻ các kỹ năng lấy, đi và cất giày dép, đi lên xuống cầu 

thang đúng cách hay nhặt rác và lá rụng bỏ vào thùng rác, vệ sinh tay sau khi chơi, chăm sóc cây cối và con vật 

nuôi, cách chơi các đồ chơi ngoài trời an toàn và giữ gìn đồ chơi…

 3.3.5. Giáo dục kỹ năng sống thông qua giờ ăn, giờ ngủ. Ngay từ đầu năm học tôi đã luôn chú ý tới giờ ăn của 

trẻ, đặc biệt là những trẻ có thói quen ăn uống không tốt như: Trẻ vừa ăn vừa nói chuyện, xúc cơm vãi, chưa biết 

nhặt đồ ăn vãi vào khay, trước khi ăn còn chưa tự giác vệ sinh chân tay sach sẽ, chưa biết lau miệng sau khi ăn, 

chưa biết cất bát thìa của mình, ăn xong cũng chưa ý thức được việc vệ sinh răng miệng … Để tạo ra thói quen 

tốt trong ăn uống tôi đã sưu tầm những đoạn video về những thói quen xấu khi ăn cho trẻ xem, để trẻ tự thấy 

được đó là những thói quen cần phải thay đổi. Cho trẻ xem những đoạn video nói lên tầm quan trọng, và cần 

thiết của việc thực hiện các thói quen vệ sinh Sau khi xem những đoạn video đó xong để có thể thiết lập cho trẻ 

có những thói quen này, ban đầu tôi trực tiếp giám sát trẻ để trẻ thực hiện đúng cách như khi rửa tay thì phải như 

thế nào, xúc miệng ra sao… sau đó tôi chia trẻ về thành từng nhóm để tổ chức cho trẻ ôn luyện kỹ năng vệ sinh 

cá nhân. Tôi cũng đặc biệt quan tâm đến giờ ngủ của trẻ. Trước khi ngủ tôi cho trẻ cởi những chiếc áo khoác, gấp 

áo và lấy gối chuẩn bị chỗ ngủ. Thông qua giờ ngủ tôi dạy trẻ kỹ năng tự phục vụ như cởi áo gấp áo, lấy cất gối, 

sắp xếp quần áo gọn gàng. 



 3.3.6. Giáo dục kỹ năng sống thông qua các hoạt động tập thể:

 Giáo dục cho trẻ tính tự tin, đoàn kết, kĩ năng giao tiếp và kĩ năng sống ngoài xã hội thông qua các hoạt động lễ hội, hoạt 

động giao lưu, hoạt động ngoại khóa. Tổ chức ngày lễ ngày hội trong trường mầm non là một hoạt động giáo dục trong 

chương trình giáo dục trẻ. Tổ chức ngày hội ngày lễ nhằm mục đích phát triển trí tuệ, thể chất và chính là nội dung của 

việc giáo dục thẩm mỹ. Qua việc chuẩn bị ngày hội ngày lễ như khai giảng, tết trung thu, tết nguyên đán…trẻ được rèn 

luyện văn nghệ, kỹ năng tập trung chú ý, kỹ năng nghe và cảm thụ âm nhạc và còn được giáo dục những truyền thống tốt 

đẹp của dân tộc. Ngoài ra khi tổ chức lễ hội trẻ được giao lưu trò chuyện với bạn, từ đó trẻ có kỹ năng giao tiếp và sử 

dụng ngôn ngữ thành thạo rèn cho trẻ kỹ năng sống như tinh thần trách nhiệm cao, phối hợp với bạn hoàn thành nhiệm vụ 

được giao. Một trong những phương tiện giúp hình thành kỹ năng cho trẻ đó là hoạt động ngoại khóa, giao lưu tập thể với 

các lớp trong trường. Thông qua hoạt động ngoại khóa, giao lưu, trẻ được tiếp xúc thực tế với một số kiến thức trẻ được 

tìm hiểu trên lớp dưới hình thức hoạt động ngoại khóa, dã ngoại đó là cơ hội để rèn luyện kỹ năng xã hội một cách tốt 

nhất. 

 3.4. Biện pháp 4: Tuyên truyền với phụ huynh cách dạy trẻ kỹ năng sống trong gia đình.

 Tuyên truyền đến nhiều đối tượng xung quanh trẻ, đặc biệt là phụ huynh học sinh. Ngoài mục đích phối hợp giáo dục trẻ 

một cách đồng nhất từ gia đình và nhà trường, giáo viên còn phối hợp với phụ huynh tham gia vào quá trình giáo dục ở 

trường, thông qua việc chuẩn bị đồ dùng cho trẻ. Biện pháp này đã giúp trẻ phát triển đúng tâm lý lứa tuổi, trẻ có rất nhiều 

tiến bộ, trẻ có sức khỏe tốt, tự tin, mạnh dạn để học tập và sống tích cực, phát huy tốt những khả năng và sở trường của 

mình. Cùng với những bài tuyên truyền, trao đổi cởi mở với phụ huynh về quan điểm của mình về việc dạy những kỹ 

năng sống cho trẻ, từ đó phụ huynh ngày càng tin tưởng, có ý thức và trách nhiệm cao hơn khi phối hợp cùng cô để dạy 

những kỹ năng sống phù hợp cho trẻ.

Tôi trao đổi với phụ huynh qua giờ đón trả trẻ. Qua bảng tuyên truyền ở lớp, lịch học và giáo dục kĩ năng thông qua kế 

hoạch hoạt động tháng, hoạt động tuần, hoạt động ngày của trẻ. Gửi hình ảnh và những yêu cầu cần thiết cho các hoạt 

động dạy trẻ qua nhóm za lo của lớp, qua trang fanpage của trường. Phụ huynh sẽ cùng xem chia sẻ và có sự phối kết hợp 

kịp thời cùng giáo viên trong việc giáo dục kĩ năng sống cho trẻ. 



4. Hiệu quả SKKN:
Qua một thời gian thực hiện với những biện pháp trên, tôi đã thu được một số kết quả như sau:

4.1. Đối với trẻ: - Trẻ lớp tôi có sự chuyển biến rõ nét về việc hình thành kỹ năng sống và kỹ năng tự phục vụ: Giao 

tiếp, hợp tác làm việc theo nhóm, thể hiện tính đồng đội, biết chia sẻ, giao tiếp với nhau một cách thân thiện, biết xử 

lý tình huống, biết giải quyết vấn đề, biết giải quyết xung đột... Phát triển một số phẩm chất tốt như: Kiên trì, trung 

thực, nhường nhịn. Biết một số kỹ năng tự phục vụ như: Rửa chân tay trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh, biết cất đồ 

dùng đúng nơi quy định, cởi và gấp áo ... Trẻ tự tin, mạnh dạn, linh hoạt nhanh nhẹn hơn rất nhiều.... Trẻ tích cực và 

chủ động trong mọi hoạt động, thích tìm tòi và khám phá thế giới xung quanh. Bên cạnh đó, thói quen lao động tự 

phục vụ ở trẻ tốt hơn. Không những thế ở trẻ còn hình thành những phẩm chất tốt như khả năng phối hợp hoạt động 

tốt với các bạn, biết chơi cùng bạn và biết giúp đỡ bạn. Trẻ khỏe mạnh và nhanh nhẹn hơn rất nhiều so với đầu năm 

học. 

4.2. Đối với phụ huynh: - Phụ huynh luôn coi trọng và tích cực tham gia vào hoạt động giáo dục trẻ ở lớp; đã có thói 

quen phối hợp với cô giáo trong việc giáo dục kỹ năng sống, trao đổi với giáo viên bằng nhiều hình thức khác nhau: 

trao đổi trực tiếp, trao đổi thông qua bảng thông tin dành cho cha mẹ, qua zalo của nhóm lớp bảng đánh giá ở lớp của 

trẻ; tin tưởng cô giáo và phương pháp giáo dục của nhà trường vì con em mình tiến bộ rõ rệt. 

4.3. Đối với giáo viên: - Bản thân tôi nắm chắc nội dung giáo dục kỹ năng sống và kỹ năng tự phục vụ của trẻ 3 - 4 

tuổi. Qua đó chú ý hơn trong việc trò chuyện với trẻ, tích cực trả lời những câu hỏi của trẻ, giải quyết hợp lý và công 

bằng trong mọi tình huống xảy ra trong mọi hoạt động của trẻ - Trong giảng dạy chú ý đến hoạt động cá nhân, hoạt 

động nhóm, được phụ huynh tin tưởng và trẻ yêu mến, và đồng nghiệp tôn trọng, bản thân tôi cũng tự tin hơn trong 

công việc. Quan trọng hơn là cha mẹ đã hiểu con trẻ hơn. Phần lớn, cha mẹ kiên trì hơn, dịu dàng hơn và biết lắng 

nghe hơn trong việc giáo dục trẻ. Đặc biệt, tôi không còn nhìn thấy cảnh phụ huynh lớp tôi bế trẻ đến trường, cũng 

không thấy cảnh bố mẹ phải cất ba lô, quần áo, giầy dép cho con như đầu năm học… Thay vào đó là bố mẹ dắt tay trẻ 

đến trường, khi đến lớp trẻ tự biết cất giày dép và ba lô vào đúng nơi quy định, biết tự giác khoanh tay chào cô, chào 

bố mẹ mà không cần nhắc nhở… Chỉ từ những hành động đơn giản đó của trẻ thôi nhưng điều đó cũng một lần nữa 

khẳng định sự tiến bộ vượt bậc của trẻ, của phụ huynh và của giáo viên sau một năm cố gắng. Và cũng chính điều này 

đã khiến phụ huynh tin tưởng vào nhà trường và giáo viên hơn, đặc biệt là tin tưởng hơn vào con em mình. Chính 

niềm tin đó sẽ là động lực thôi thúc trẻ cố gắng hơn nữa trên con đường phấn đấu trở thành “Chủ nhân tương lai của 

đất nước”. 



 III. Kết luận, kiến nghị:

 1. Ý nghĩa của SKKN: Từ những nhận định, đánh giá và phân tích như trên, chúng ta có thể thấy được vai trò to 

lớn của “kỹ năng sống” với việc hình thành và phát triển toàn diện nhân cách một con người. Trong giai đoạn 

hiện nay, nhận thức của trẻ ngày càng cao đòi hỏi giáo viên mầm non không chỉ yêu nghề, mến trẻ mà còn 

phải luôn đổi mới, tự trau dồi kinh nghiệm, nâng cao trình độ của bản thân nhằm giúp trẻ phát triển tốt nhất về 

mọi mặt. Trong năm học này, tôi nhận thấy trẻ lớp tôi đi học đều hơn, trẻ rất thích đến trường, và tham gia các 

hoạt động cùng cô và các bạn. Đặc biệt, trẻ lớp tôi đã có được một số kỹ năng cơ bản như: sống trung thực, tự 

tin, hòa động, yêu thương giúp đỡ, hợp tác, đoàn kết ngoài ra trẻ còn có được một số kỹ năng tự phục vụ đơn 

giản như cởi mặc áo chải răng, chải tóc, … 

 2. Bài học kinh nghiệmSau khi thực hiện đề tài này với những kết quả đạt được tôi rút ra bài học kinh nghiệm 

sau: Dạy cho trẻ kỹ năng sống là một trong những hoạt động vô cùng quan trọng mang ý nghĩa rất lớn trong 

quá trình hình thành nhân cách con người. Thông qua việc dạy cho trẻ những kỹ năng sống chúng ta hoàn toàn 

có thể giáo dục và hình thành cho trẻ những kỹ năng quan trọng của cuộc sống mà những hoạt động khác khó 

làm được. Hãy luôn gần gũi với trẻ và hiểu trẻ đang cần gì, đang muốn gì, hãy tạo cho trẻ cơ hội được học và 

chơi một cách thực sự, hãy là những người cha, người mẹ thông thái để chuẩn bị cho con mình một tương lai 

tươi sáng, hãy dành những gì tốt nhất cho con em chúng ta.


