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A. GIỚI THIỆU TỔNG QUAN  

Vi�c t� h	c t
p nhm nâng cao n�ng l�c ngh� nghi�p, �áp �ng yêu c�u 

c�a Chu n ngh� nghi�p là nhi�m v# c�a m$i giáo viên. M't trong nh)ng 

chìa khóa quan tr	ng giúp giáo viên tr/ l0i câu h1i ‘‘Làm th4 nào �5 th�c 

hi�n và �áp �ng �67c yêu c�u c�a ngh� nghi�p?’’, là ph6:ng pháp d<y 

h	c tích c�c. Module này h:n m't l�n n)a giúp giáo viên hi5u rõ h:n v� 

�@c �i5m phát tri5n tình c/m, kA n�ng xã h'i c�a trD m�m non; n'i dung 

giáo d#c phát tri5n tình c/m, kA n�ng xã h'i c�a trD m�m non; nh)ng vFn 

�� liên quan �4n ph6:ng pháp d<y h	c tích c�c; bi4t v
n d#ng ph6:ng 

pháp d<y h	c tích c�c trong lAnh v�c phát tri5n tình c/m, kA n�ng xã h'i 

c�a trD l�a tuHi m�m non.  

B. MỤC TIÊU 

MỤC TIÊU CHUNG:  

Module cung cFp cách th�c �ng d#ng ph6:ng pháp d<y h	c tích c�c 

trong phát tri5n tình c/m, kA n�ng xã h'i bao gIm: 

—  Xác �Mnh �@c �i5m n'i dung phát tri5n tình c/m, kA n�ng xã h'i c�a trD 

m�m non. 

—  Xác �Mnh n'i dung phát tri5n tình c/m, kA n�ng xã h'i c�a trD m�m non. 

—  Giúp giáo viên m�m non bi4t cách l�a ch	n và �ng d#ng �67c ph6:ng 

pháp d<y h	c tích c�c trong lAnh v�c phát tri5n tình c/m, kA n�ng xã h'i 

c�a trD m�m non. 

MỤC TIÊU CỤ THỂ: 

V� ki�n th
c:  

—  Phân tích �67c n'i dung phát tri5n tình c/m, kA n�ng xã h'i c�a trD theo 

tPng �' tuHi m�m non. 

—  Phân tích �67c b/n chFt, các �@c �i5m và ý nghAa c�a vi�c v
n d#ng 

ph6:ng pháp d<y h	c tích c�c m't cách thích h7p trong các ho<t �'ng 

giáo d#c nhm phát tri5n tình c/m, kA n�ng xã h'i c�a trD l�a tuHi  

m�m non. 

—  Xác �Mnh �67c cách phân tích và �ánh giá m't ho<t �'ng giáo d#c có áp 

d#ng ph6:ng pháp d<y h	c tích c�c. 
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V� k n�ng: 

—  L�a ch	n �67c ph6:ng pháp d<y h	c tích c�c thích h7p trong lAnh v�c 

phát tri5n tình c/m, kA n�ng xã h'i c�a trD l�a tuHi m�m non. 

—  Th�c hành tH ch�c �67c m't ho<t �'ng giáo d#c phát tri5n tình c/m, kA 

n�ng xã h'i c�a trD S tr60ng m�m non. 

V� thái ��: 

—  Có ý th�c th�c hi�n, ch� �'ng, sáng t<o, �<t hi�u qu/ giáo d#c khi v
n 

d#ng, �ng d#ng ph6:ng pháp d<y h	c tích c�c thích h7p vào th�c tiUn tH 

ch�c các ho<t �'ng giáo d#c phát tri5n tình c/m, kA n�ng xã h'i c�a trD S 

lVp mình ph# trách. 

C. NỘI DUNG 

Nội dung 1 

PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM, KĨ NĂNG XÃ HỘI CỦA TRẺ NHÀ TRẺ  

VÀ TRẺ MẪU GIÁO 

I. CÁC HOẠT ĐỘNG 

Hoạt động 1. Tìm hiểu nội dung phát triển tình cảm, kĩ năng xã hội 

của trẻ mầm non. 

1. Lí do cần xác định nội dung phát triển tình cảm, kĩ năng xã hội 

—  TP l	t lòng �4n 6 tuHi (trD m�m non) là ch@ng �60ng phát tri5n ��u tiên 

c�a cu'c �0i m$i con ng60i. [ giai �o<n phát tri5n này, trD có nh)ng �@c 

�i5m, quy lu
t phát tri5n tình c/m, kA n�ng xã h'i �'c �áo, không gi]ng 

bFt c� m't giai �o<n nào phát tri5n sau này.  

—  M$i ��a trD trS thành ng60i theo con �60ng riêng và s]ng m't cu'c �0i 

riêng c�a mình vVi nh)ng �@c �i5m mà ch^ riêng mình nó mVi có. 

—  M$i ��a trD có nh)ng �i�u ki�n phát tri5n riêng v� y4u t] th5 chFt và 

hoàn c/nh phát tri5n, �@c bi�t là v� m]i quan h� c�a trD vVi môi tr60ng 

bên ngoài. 

—  Giúp cho giáo viên có nh)ng ph6:ng pháp giáo d#c thích h7p �5 giúp 

m$i ��a trD trS thành chính nó.  
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2. Yêu cầu 

  Ng60i h	c c�n: N`m �67c nh)ng �@c �i5m �@c tr6ng và quy lu
t phát 

tri5n tình c/m, kA n�ng xã h'i c�a trD S giai �o<n này và có nh)ng 

ph6:ng pháp giáo d#c thích h7p �5 giúp trD phát tri5n �67c thu
n l7i. 

3. Chủ đề 

Ch� �� 1: Tìm hiu n�i dung phát trin tình c�m, k� n�ng xã h�i c�a tr  em " 

�� tu#i nhà tr . 

a. Nhi�m v
 

—  Mô t/ v� s� phát tri5n tình c/m, kA n�ng xã h'i mà trD �<t �67c theo m]c 

th0i gian tuHi c�a trD S giai �o<n nhà trD. 

—  So sánh s� gi]ng và khác nhau v� s� phát tri5n tình c/m, kA n�ng xã h'i 

gi)a các m]c th0i gian tuHi c�a trD S giai �o<n nhà trD. 

b. Thông tin ph�n h�i 

*  ��c �i�m phát tri�n tình c�m: 

—  TrD S �' tuHi tP 3 — 12 tháng:  

+  Ý th�c v� b/n thân:  

•  “Giao l6u” vVi chính b/n thân bng vi�c “ng`m nghía” bàn tay, bàn chân.  

•  C�m, n`m, s0 mó �I v
t khi ng60i lVn mang �4n cho.  

•  B`t ��u bi4t b`t ch6Vc ng60i lVn, vi�c �ó làm cho thái �' c�a trD �]i vVi 

m	i ng60i xung quanh hay vVi s� v
t hi�n t67ng bM l� thu'c vào thái �' 

c�a ng60i lVn mà trD b`t ch6Vc. 

+  Nh
n bi4t và th5 hi�n m't s] tr<ng thái c/m xúc:  

•  Giao l6u xúc c/m tr�c ti4p vVi ng60i lVn là ho<t �'ng ch� �<o. 

•  Ph�c c/m hVn hS th5 hi�n rõ thái �' c/m xúc c/m tính tích c�c c�a trD 

�]i vVi ng60i lVn khi ti4p xúc. Khi �67c ng60i lVn “nói chuy�n”, trD có 

thích thú �i vào giao l6u, “à :i” vVi ng60i nói chuy�n. 

•  Trong giao ti4p vVi ng60i lVn, trD �67c ti4p nh
n/ c/m nh
n nh)ng s`c 

thái xúc c/m khác nhau c�a ng60i lVn bi5u hi�n qua nét m@t, gi	ng nói, 

thái �' c�a ng60i lVn cùng giao ti4p, d�n d�n trD cong có bi5u hi�n 

nh)ng xúc c/m khác nhau c�a mình trong ng) c/nh phù h7p. Nh
n bi4t 

�67c thái �', tình c/m c�a nh)ng ng60i xung quanh �]i vVi trD. 
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•  p4n kho/ng tháng th� 7, th� 8 trS �i, trD bi4t phân bi�t rõ ng60i quen — 

ng60i l<, trD vui s6Vng khi “g@p” ng60i thân và s7 hãi (khóc thét lên, ho@c 

tP ch]i không giao ti4p) khi “g@p” ng60i l<. Có bi5u hi�n c/m xúc khi 

nghe âm thanh êm dMu nhs nhàng, ho<t �'ng khi vui nh'n… 

•  TrD nh
n bi4t và có m't s] bi5u hi�n v� cách �ng xu �úng �`n thông qua 

quá trình giao ti4p vVi m	i ng60i xung quanh, ví d#: bi4t <, chào… 

—  TrD S �' tuHi tP 12 — 24 tháng: 

+  Ý th�c v� b/n thân:  

•  Nh
n bi4t v� b/n thân (tên), phân bi�t rõ r�t gi)a ng60i thân quen và 

ng60i l<.  

+  Nh
n bi4t và th5 hi�n m't s] tr<ng thái c/m xúc:  

•  TrD có th5 rFt thích m't ai �ó, cong không thích ngay n4u ng60i lVn �ó 

không làm th1a mãn nhu c�u c�a trD. TrD có ph/n �ng rõ r�t v� thích hay 

không thích, �@c bi�t trD có nhu c�u và thích thú giao ti4p vVi trD em, b<n 

cùng l�a tuHi. 

•  B`t ��u th5 hi�n tình c/m yêu th6:ng c�a mình �]i vVi ng60i thân, ví d#: 

vu]t má, hôn vào má… 

—  TrD S �' tuHi tP 24 — 36 tháng: 

+  Ý th�c v� b/n thân:  

•  B`t ��u ý th�c mình là m't con ng60i riêng bi�t qua vi�c bi4t tên mình, 

giVi tính. Ví d#: khi ng60i lVn h1i tên con là gì? — Con tên là A; ng60i lVn 

h1i A là con ai nh^, A là con gái hay con trai? — Cháu là con ms B… — Cháu 

là con gái…  

•  Lên 3 tuHi, trD b`t ��u nh
n ra mình bng cách �5 ý �4n hình dáng bên 

ngoài (thích màu s`c c�a qu�n áo, soi g6:ng…).  

•  Có kh/ n�ng t� mình nh
n bi4t m't s] �I dùng, �I v
t c�a cá nhân, ho@c 

mình yêu thích, ho@c �I dùng c�a ng60i thân trong gia �ình (Ví d#: trD 

�ã khxng �Mnh qua các câu nói: “Cái này c�a ms ch�!”; “C�a b] �Fy”…).  

•  B`t ��u t� mình th�c hi�n công vi�c mà mình yêu thích vVi �I v
t xung 

quanh, cong nh6 là th�c hi�n m't s] yêu c�u công vi�c �:n gi/n c�a 

ng60i lVn. 

+  Nh
n bi4t và th5 hi�n m't s] tr<ng thái c/m xúc:  
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•  B`t ch6Vc thái �' �]i vVi b/n thân mình hay vVi ng60i khác tP thái �' 

c�a ng60i lVn �]i vVi trD. Ví d#: Bé A nhìn thFy ms �ang m`ng chM c�a 

mình, bé cong gi: tay ch^ m`ng theo ms...  

•  Có bi5u hi�n vui s6Vng khi �67c ng60i lVn khen ng7i, ho@c buIn khi bM 

ng60i lVn trách ph<t.  

•  Gi
n d) vVi ai “phá �ám” khi trD �ang “làm vi�c” vVi �I v
t mà mình yêu 

thích (ch:i �I ch:i hay �ang xem ti vi). 

•  Có bi5u hi�n thân thi�n vVi b<n xung quanh nh6: trò chuy�n vVi các 

b<n, giúp b<n ho@c b`t ��u ch:i c<nh b<n cùng lVp; dU dàng “b`t thân” 

vVi b<n cùng tuHi ho@c thích tham gia vào ch:i vVi các em, các anh, chM 

lVn tuHi. 

*  ��c �i�m phát tri�n k n�ng xã h�i: 

—  TrD S �' tuHi tP 3 — 12 tháng:  

+  Th5 hi�n S m]i quan h� tích c�c vVi con ng60i và s� v
t g�n goi: 

•  Có bi5u hi�n thích thú, ch�m chú l`ng nghe ng60i lVn nói và bi5u c/m 

thái �' tích c�c tham gia giao l6u c�a ng60i khác �]i vVi mình (thích 

hóng hVt, nói “âu :i, à :i…” vVi ng60i cùng giao ti4p.  

•  H6Sng �ng và b`t ch6Vc nh)ng âm thanh trong l0i nói c�a nh)ng ng60i 

xung quanh vVi trD.  

•  TrD th60ng nhoDn mi�ng c60i ho@c bi5u hi�n c/m xúc t6:i t`n khi nghe 

thFy nh)ng âm thanh vui vD, tP bi5u c/m thái �' vui vD c�a ng60i lVn; trD 

m4u máo khi nghe nh)ng âm thanh quát tháo, m`ng m1 ho@c thái �' 

nghiêm kh`c (nét m@t, thái �'…) tP ng60i khác. 

•  TrD b`t ��u có th5 c�m n`m �I v
t tP tháng th� t6. TP tháng th� 6 trS �i, 

trD �ã có �'ng tác n`m, c�m �I v
t, gõ, ném và thao tác vVi �I v
t bng 

tay. Nh)ng thao tác ��u tiên rFt �:n gi/n nh6 c�m lFy rIi buông ra. Sau 

�ó, thao tác trS nên ph�c t<p h:n, t<o ra nh)ng k4t qu/ nhFt �Mnh nh6 

� y �I v
t ra xa hay xích �I v
t l<i g�n, xô ngã �I v
t. p@c bi�t trD rFt 

thích nh)ng �I dùng �I ch:i có màu s`c s@c s{, �I dùng �I ch:i phát ra 

âm thanh, nhFt là nh)ng �I phát ra âm thanh có giai �i�u. 

+  Th5 hi�n S hành vi v�n hóa giao ti4p �:n gi/n:  

•  Cu]i tuHi hài nhi, trD �ã bi4t th5 hi�n s� giao ti4p c�a mình vVi m	i ng60i 

xung quanh bng nh)ng âm thanh b
p bs.  
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 •  Khi ng60i lVn ch^ cho trD và nói l@p �i l@p l<i nhi�u l�n vVi trD v� �]i 

t67ng trD ti4p xúc, trD có th5 làm theo s� ch^ b/o c�a ng60i lVn nh6: cúi 

��u chào ai �ó khi g@p g{, ho@c v|y tay chào khi t<m bi�t ai �ó, gi: tay 

b`t và v|y v|y, bi4t “<” ho@c làm �'ng tác th:m yêu khi chào chia tay. 

 •  Bi4t nghe ng60i lVn: ngIi im khi �67c ng60i lVn yêu c�u; làm theo yêu 

c�u c�a ng60i lVn, không làm/ th�c hi�n hành �'ng khi ng60i lVn yêu 

c�u không làm ti4p… 

—  TrD S �' tuHi tP 12 — 24 tháng: 

+  Th5 hi�n m]i quan h� tích c�c vVi con ng60i và s� v
t g�n goi: 

•  TrD b`t ��u bi4t th5 hi�n s� ngoan ngoãn vâng l0i bng vi�c th�c hi�n 

nh)ng công vi�c cô giao, trD nói vVi cô nh)ng �i�u mà trD mong mu]n 

(v� sinh cá nhân: buIn �i ti5u g	i cô…).  

•  p]i vVi b<n cùng trang l�a, trD b'c l' m]i thi�n c/m c�a mình vVi b<n 

bng cách d$ dành b<n khi b<n khóc (vu]t má b<n), chia sD �I �n và �I 

ch:i cho b<n (k5 c/ khi b<n mu]n ho@c không �òi), nói chuy�n vVi b<n 

khi ch:i (18 tháng) 

•  Ho<t �'ng vVi �I v
t là ho<t �'ng ch� �<o c�a trD S giai �	an này. Do 

n`m �67c ph6:ng th�c hành �'ng vVi m't s] �I v
t mà s� �Mnh h6Vng 

c�a trD vào th4 giVi �I v
t có m't b6Vc phát tri5n mVi. pó là, khi g@p m't 

�I v
t l<, trD không ch^ mu]n bi4t �ó là �I v
t gì, mà trD còn “khám phá” 

bng cách xem có th5 làm gì vVi �I v
t �ó, tìm hi5u �@c �i5m c�a �I v
t 

(gõ, nhìn ng`m nghía, l`c…), th
m chí còn mS và tìm cách mS �5 xem 

bên trong (kho/ng 22 — 24 tháng tuHi). 

+  Th5 hi�n S hành vi v�n hóa giao ti4p �:n gi/n:  

•  Do s� phát tri5n c�a ngôn ng), trD �ã bi4t dùng m't s] l0i nói gi/n �:n 

(th60ng câu 2 — 4 tP) �5 th5 hi�n quá trình giao ti4p vVi m	i ng60i c�a 

mình nh6 các câu chào ai �ó, ví d#: chào cô… ho@c là “<” hay “d<”. 

—  TrD tP 24 — 36 tháng: 

+  Th5 hi�n S m]i quan h� tích c�c vVi con ng60i và s� v
t g�n goi: 

•  TrD không còn bM “l� thu'c” vào ng60i lVn, bSi ngôn ng)/ l0i nói c�a trD �ã 

�<t �67c m�c �' nhFt �Mnh (th5 hi�n qua vi�c trD hi5u �67c l0i nói c�a 

ng60i khác và có th5 tr/ l0i/ bi5u �<t mong mu]n, nguy�n v	ng… c�a 

mình) nên �ã t� ch� �'ng nói chuy�n, chào h1i m	i ng60i xung quanh, 

�@c bi�t là vVi nh)ng ng60i mà trD thích. TrD �ã bi4t t� tìm �4n b<n ch:i 
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mà mình thích, không tranh giành �I vVi b<n, mà còn �5 dành �I ch:i 

và �I �n cho b<n trD yêu thích. 

•  Khi g@p b<n mVi, �ôi khi trD còn ch� �'ng �4n ch:i, “nói chuy�n”. 

•  Hành �'ng vVi �I v
t c�a trD có xu h6Vng mu]n tìm hi5u, khám phá �5 

xem c�n ph/i hành �'ng vVi các �I v
t xung quanh nh6 th4 nào. Vì th4, 

khi g@p bFt c� m't �I v
t nào, trD ��u �em ra “th�c nghi�m” tháo ra, l`p 

vào, chuy5n b' ph
n c�a v
t này sang v
t khác… 

•  Thích g�n goi và yêu quý các con v
t �67c nuôi trong gia �ình, bng cách 

vu]t ve, nói chuy�n vVi chúng. 

+  Th5 hi�n S hành vi v�n hóa giao ti4p �:n gi/n:  

•  VVi s� thông hi5u l0i nói c�a ng60i lVn và s� hình thành phát tri5n c�a 

l0i nói, trD �ã bi4t dùng ngôn ng) nh6 là ph6:ng ti�n c: b/n �5 giao ti4p 

vVi m	i ng60i xung quanh qua vi�ctrD �ã t� mình chào h1i m	i ng60i khi 

g@p g{ ho@c chia tay t<m bi�t; bi4t c/m :n ho@c < khi �67c cho quà; xin 

phép �i v� sinh...  

•  [ tr60ng h	c, trD �ã bi4t tuân th� th�c hi�n m't s] quy �Mnh �:n gi/n 

c�a lVp h	c nh6 x4p hàng vào lVp, cFt �I dùng vào �úng n:i quy �Mnh. 

Ch� �� 2: Tìm hiu n�i dung phát trin tình c�m, k� n�ng xã h�i c�a tr  em " 

�� tu#i m'u giáo. 

a. Nhi�m v
 

—  Mô t/ v� s� phát tri5n tình c/m, kA n�ng xã h'i mà trD �<t �67c theo m]c 

th0i gian tuHi c�a trD S giai �o<n m|u giáo. 

—  So sánh s� gi]ng và khác nhau v� s� phát tri5n tình c/m, kA n�ng xã h'i 

gi)a các m]c th0i gian tuHi c�a trD S giai �o<n m|u giáo. 

b. Thông tin ph�n h�i 

*  Phát tri�n tình c�m: 

—  TrD tP 3 — 4 tuHi: 

+  Ý th�c v� b/n thân:  

•  Vi�c ti4p xúc c�a trD vVi th4 giVi bên ngoài �67c mS r'ng d�n ra theo th0i 

gian phát tri5n v
n �'ng và ngôn ng). TrD �i nhi�u h:n, môi tr60ng ti4p 

xúc r'ng h:n nên bi4t �67c nhi�u �i�u và b`t ��u tìm hi5u th4 giVi c�a 

chính con ng60i, d�n d�n khám phá môi tr60ng xung quanh mình có 

bi4t bao nhiêu m]i quan h� gi)a con ng60i vVi con ng60i. TFt c/ nh)ng 
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thay �Hi �ó khi4n trD nh
n ra s�c m<nh n:i b/n thân mình và nh
n ra 

mình là m't ch� th5 �'c l
p.  

•  TrD bi4t giVi tính c�a mình, bi4t vM trí c�a mình trong gia �ình và n:i 

lVp h	c.  

•  Trò ch:i �óng vai theo ch� �� là m't d<ng ho<t �'ng �@c bi�t tác �'ng 

m<nh �4n s� phát tri5n tình c/m c�a trD �]i vVi m	i ng60i và s� v
t 

xung quanh. B`t ��u tP sau 3 tuHi, trD tham gia vào ch:i vVi b<n — ch:i 

cùng nhau. 

•  Thái �' vui vD, thích thú, mong mu]n �67c g�n goi vVi nh)ng ng60i 

ho@c �I v
t mà trD yêu quý �67c trD th5 hi�n bng cách l�a ch	n ch� �� 

ch:i �óng vai, ho@c ch:i th60ng xuyên ch:i vVi �I v
t, con v
t �ó. 

Ng67c l<i, nh)ng ng60i ho@c s� v
t mà trD không yêu thích thì trD s~ có 

bi5u hi�n ch]ng �]i không nghe l0i, ném b1 �I v
t, �ánh con v
t n4u 

trD b`t g@p. 

+  Nh
n bi4t và th5 hi�n c/m xúc, tình c/m vVi con ng60i, s� v
t và hi�n 

t67ng xung quanh:  

•  Tình c/m c�a trD S giai �o<n này �ã có nh)ng chuy5n bi4n m<nh m~, 

phong phú và sâu s`c h:n.  

•  TrD thèm và mong mu]n s� trìu m4n yêu th6:ng c�a m	i ng60i xung 

quanh. TrD rFt lo s7 tr6Vc thái �' th0 : l<nh nh<t c�a nh)ng ng60i xung 

quanh �@c bi�t là c�a nh)ng ng60i thân và nh)ng ng60i mà trD yêu quý.  

•  TrD th�c s� vui mPng khi �67c ng60i thân, cô giáo và b<n bè yêu quý, 

ng67c l<i trD buIn r�u khi bM ng60i lVn ghét b1 ho@c b<n bè t y chay. 

•  TrD th�c s� quan tâm �4n tìm hi5u s� v
t hi�n t67ng xung quanh và 

th60ng hay �@t câu h1i. Chính vì v
y ng60i ta hay nói câu “trD lên 3 c/ 

nhà h	c nói” vì trD th60ng h1i: “Cái gì �ây?”, “Làm gì �Fy?”… Có trD còn 

��t câu h1i: “p5 làm gì?”, “T<i sao?”… 

—  TrD tP 4 — 5 tuHi: 

+  Ý th�c v� b/n thân:  

•  Trong quan h� giao ti4p vVi m	i ng60i, �@c bi�t khi nh
p vào nh)ng m]i 

quan h� thông qua trò ch:i, trD phát hi�n ra mình trong nhóm b<n cùng 

ch:i, trong các m]i quan h�, trD có dMp �]i chi4u, so sánh mình vVi 

nh)ng b<n cùng ch:i, thFy �67c vM trí trong nhóm, kh/ n�ng c�a mình so 

vVi các b<n trong nhóm, �i�u ch^nh hành vi và sS thích c�a mình cho 

phù h7p vVi cu'c ch:i. 



116  |  MODULE MN 24 

+  Nh
n bi4t và th5 hi�n c/m xúc, tình c/m vVi con ng60i, s� v
t và hi�n 

t67ng xung quanh:  

•  Tình c/m c�a trD �]i vVi m	i ng60i xung quanh �67c b'c l' rõ r�t, nó còn 

�67c chuy5n vào nh)ng nhân v
t trong các câu chuy�n cH tích mà trD 

�67c nghe k5, �67c xem tranh. TrD th6:ng c/m �]i vVi nh)ng nhân v
t 

bM r:i vào hoàn c/nh éo le, �Ing th0i c�m ghét �]i vVi nh)ng kD gian ác. 

Khi xem tranh minh h	a các câu chuy�n, trD th60ng có nh)ng hành 

�'ng can thi�p tr�c ti4p vào nhân v
t trong tranh bng cách tô màu t6:i 

th`m cho nh)ng nhân v
t mà mình yêu thích, bôi �en, g<ch xóa nh)ng 

nhân v
t mà mình c�m ghét. Nhìn vào tranh, trD c/m nh
n �67c s� yêu 

th6:ng c�a nhân v
t �]i vVi mình n4u h	 t6:i vui, m^m c60i, ng67c l<i 

n4u nhân v
t tr7n m`t, tay gi: ki4m… trD t1 ra s7 hãi và tránh xa. 

•  p]i vVi s� v
t và hi�n t67ng xung quanh, trD nhìn chúng bng con m`t 

“nhân cách hóa” ��y tình yêu th6:ng. Nh6 �]i vVi cây c1, hoa lá và các 

con v
t cong v
y, trD gán cho chúng s`c thái xúc c/m c�a con ng60i, nh6 

th6:ng cho cây hoa bM bD cành, th6:ng cho con mèo bM 6Vt… 

•  Th5 hi�n c/m xúc khi nghe âm thanh, giai �i�u nhs nhàng (l`c l6, �u �6a 

ng60i, c60i…), th5 hi�n thái �' vui nh'n (nh/y múa, v
n �'ng, v$ tay…) 

ho@c buIn khi nghe giai �i�u không vui. 

—  TrD tP 5 — 6 tuHi: 

+  Ý th�c v� b/n thân:  

•  TrD hi5u rõ mình là ng60i nh6 th4 nào, có nh)ng nét tính cách �áng 

yêu nào, nh)ng ng60i xung quanh �]i xu vVi mình ra sao… S� t� ý th�c 

rõ nhFt trong vi�c trD t� �ánh giá �67c kh/ n�ng c�a b/n thân, thFy 

�67c nh)ng �i�u S mình có mà ng60i khác (b<n khác) không có và 

ng67c l<i. 

•  S� nh
n th�c rõ v� giVi tính c�a mình S vi�c nên th5 hi�n hành �'ng và 

l0i nói cho phù h7p vVi giVi tính c�a mình. Trong khi ch:i vVi các b<n, 

trD cong th60ng b'c l' �i�u này vVi nh)ng câu nói “Con trai mà l<i hay 

khóc nhè à” hay: “Con gái mà l<i �ánh b<n à”. 

•  [ tuHi này, vi�c �@t m#c �ích cho hành �'ng và l
p k4 ho<ch th�c hi�n 

hành �'ng �67c th5 hi�n rõ nét. TrD tham gia vào các ho<t �'ng trò 

ch:i vVi tinh th�n trách nhi�m c] g`ng th�c hi�n t]t công vi�c �67c 

giao c�a mình, th5 hi�n S vi�c tuân th� lu
t ch:i, ch� �'ng t� giác th�c 

hi�n công vi�c. 
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+  Nh
n bi4t và th5 hi�n c/m xúc, tình c/m vVi con ng60i, s� v
t và hi�n 

t67ng xung quanh:  

•  S� phát tri5n �0i s]ng tình c/m c�a trD �67c bi5u hi�n ra nhi�u m@t 

trong �0i s]ng tinh th�n c�a trD, �@c bi�t S giai �o<n này trD th5 hi�n rõ 

nh)ng rung c/m vVi nh)ng cái �sp trong cu'c s]ng xung quanh trD. 

Khi nghe m't b/n nh<c, trD c/m nh
n �67c s`c thái c�a b/n nh<c, trD 

thích nghe nh)ng b/n nh<c vui nh'n, không thích nghe nh)ng b/n 

nh<c tr�m l`ng. 

•  [ giai �o<n cu]i tuHi m|u giáo, s� phát tri5n tình c/m c�a trD b�n v)ng 

h:n, trD th�c s� t� hào khi �67c khen, xFu hH khi bM chê trách.  

•  TrD b`t ��u nh<y c/m vVi nh)ng �ánh giá c�a ng60i lVn v� mình, nh0 

kh/ n�ng b`t ch6Vc nhanh nh)ng ph6:ng ti�n bi5u c/m c�a ng60i lVn, 

nên không nh)ng trD ch^ bi4t ki�m ch4 c/m xúc m<nh m~ và �'t ng't 

c�a mình mà còn n`m �67c nh)ng hình th�c th5 hi�n tình c/m m't 

cách t4 nhM bng ánh m`t, �i�u b', ng) �i�u c�a gi	ng nói. 

*  Phát tri�n k n�ng xã h�i: 

—  TrD tP 3 — 4 tuHi: 

+ Hành vi và quy t`c �ng xu xã h'i:  

•  TrD rFt thích �67c khen ng7i, th6:ng yêu. Khi trD nh
n �67c s� khen 

ng7i, yêu th6:ng, ch�m sóc tP ng60i khác, trD th60ng �áp l<i bng nh)ng 

cu ch^ cúi ��u khoanh tay, l0i nói lU phép nh6 “con c/m :n cô bác <”. 

•  TrD rFt thích thú và háo h�c �5 �67c nh
n quà, �67c th6Sng bng hi�n 

v
t nh6 �I ch:i, bánh kso ho@c thích thú khi �6:c áo/ qu�n mVi. TrD 

bi4t ch0 �7i nh6: x4p hàng l�n l67t (S lVp h	c) hay bi4t ch0 cô giáo hay 

ng60i lVn g	i �4n tên mình. 

•  Khi tham gia ch:i ho@c giao l6u cùng m	i ng60i, trD bi4t nh
n ra hành vi 

nào là nên và không nên S mình và c/ S b<n ch:i. Khi tham gia trò ch:i, 

trD bi4t nh60ng nhMn �I ch:i cho b<n và cho em bé h:n mình. 

+  Quan tâm b/o v� môi tr60ng, v� sinh cá nhân:  

•  VVi s� h6Vng d|n c�a ng60i lVn, trD bi4t gi) gìn v� sinh môi tr60ng, 

nh6 khi bóc kso �n bi4t b1 v1 kso vào thùng rác, �i v� sinh �úng n:i 

quy �Mnh.  

—  TrD tP 4 — 5 tuHi: 

+  Hành vi và quy t`c �ng xu xã h'i:  
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•  Khi tham gia vào trò ch:i �óng vai theo ch� ��, vVi nhi�u nhân v
t trong 

trò ch:i, trD bi4t cùng các b<n m$i ng60i �óng m't vai �5 hoàn thành trò 

ch:i. [ �' tuHi này, trD �ã ch:i theo nhóm cùng các b<n, ch� �'ng làm 

quen vVi b<n mVi (khi �4n ch$ l< g@p b<n mVi, trD d�n �4n g�n làm quen 

và ch:i). 

•  [ tuHi này, vì mong mu]n mang l<i m't �i�u gì �ó ho@c ni�m vui cho 

ng60i khác, nên không ch^ t� th�c hi�n công vi�c vì ng60i khác theo cách 

c�a mình, mà trD còn bi4t l`ng nghe ý ki4n c�a ng60i lVn.  

•  Không ch^ bi4t nh60ng nhMn các em bé h:n, mà trD còn s�n sàng tình 

nguy�n b1 cu'c ch:i c�a mình �4n giúp �{ em bé khi c�n. 

+  Quan tâm b/o v� môi tr60ng:  

•  TrD bi4t gi) gìn v� sinh n:i công c'ng, ví d# nh6 �ang vui ch:i buIn �i v� 

sinh, trD bi4t �i v� sinh �úng n:i quy �Mnh.  

•  TrD bi4t ch�m sóc, b/o v� cây c]i trIng trong nhà và sân tr60ng, nh6 

không hái lá, hái hoa. 

—  TrD tP 5 — 6 tuHi: 

+  Hành vi và quy t`c �ng xu xã h'i:  

•  Khi �67c ng60i lVn phân công công vi�c, m@c dù công vi�c �ó không thú 

vM, nh6ng trD v|n th�c hi�n công vi�c �67c giao.  

•  Không ch^ bi4t giúp �{, nh60ng nhMn em bé h:n, mà ngay �]i vVi các 

b<n cùng ch:i, cùng h	c trD bi4t chia ho@c nh60ng �I dùng cho b<n 

n4u b<n mu]n. 

•  Không ch^ nhìn nh
n, phân bi�t �67c hành vi �úng sai — t]t xFu trong 

cu'c s]ng hng ngày, trD còn th5 hi�n c/ thái �' c�a mình ngay, n4u 

nghe thFy ng60i lVn nói không �úng s� th
t và �úng v� mình, trD l
p t�c 

“ph/n �ng” không hài lòng và bác b1 ý ki4n �ánh giá �ó. 

•  Ch� �'ng tham gia vào giao ti4p và làm quen vVi b<n ch:i, tham gia ch:i 

cùng các anh chM khi có �i�u ki�n. 

+  Quan tâm b/o v� môi tr60ng:  

•  Không ch^ bi4t gi) gìn v� sinh b/o v� môi tr60ng bng cách không phá 

phách, trD còn bi4t ch�m sóc cây c]i con v
t nuôi trong nhà nh6: t6Vi 

cây, cho v
t �n u]ng khi chúng �ói. 
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Hoạt động 2. Nội dung giáo dục phát triển tình cảm, kĩ năng xã 

hội của trẻ mầm non. 

1. Lí do cần xác định nội dung giáo dục phát triển tình cảm, kĩ năng 

xã hội 

  Nhm �áp �ng m#c tiêu giáo d#c m�m non là giúp trD em phát tri5n 

toàn di�n, hình thành nh)ng y4u t] ��u tiên c�a nhân cách; hình thành 

và phát tri5n S trD nh)ng n�ng l�c và ph m chFt mang tính n�n t/ng, 

kh:i d
y và phát tri5n t]i �a nh)ng kh/ n�ng ti�m  n, �@t n�n t/ng cho 

vi�c h	c S các cFp h	c ti4p theo c�a trD. 

2. Mục đích, yêu cầu 

 Ng60i h	c c�n: 

—  N`m �67c nh)ng n'i dung giáo d#c phát tri5n tình c/m, kA n�ng xã h'i 

c�a trD và có nh)ng ph6:ng pháp giáo d#c thích h7p �5 giúp trD phát 

tri5n �67c thu
n l7i. 

—  Xác �Mnh n'i dung giáo d#c phát tri5n tình c/m, kA n�ng xã h'i c�a trD S 

tPng �' tuHi. 

3. Chủ đề 

Ch� �� 1: Tìm hiu n�i dung giáo d)c phát trin tình c�m, k� n�ng xã h�i c�a 

tr  em " �� tu#i nhà tr . 

a. Nhi�m v
 

—  p	c ph�n thông tin ph/n hIi. 

—  p	c, nghiên c�u n'i dung phát tri5n tình c/m, kA n�ng xã h'i trong 

Ch6:ng trình giáo d#c m�m non; H6Vng d|n tH ch�c ch6:ng trình giáo 

d#c n'i dung phát tri5n tình c/m, kA n�ng xã h'i cho trD m�m non. 

b. Thông tin ph�n h�i 

*  N�i dung giáo d"c phát tri�n tình c�m: 

—  N'i dung c: b/n: 

+  Ý th�c v� b/n thân. 

+  Nh
n bi4t và th5 hi�n m't s] tr<ng thái c/m xúc, tình c/m vVi con ng60i, 

s� v
t hi�n t67ng xung quanh. 
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—  N'i dung c# th5 theo tPng �' tuHi: 

+  L�a tuHi tP 3 — 12 tháng tuHi:  

• T� ch:i vVi b/n thân mình, ví d# nh6 ch:i vVi tay ho@c chân c�a mình. 

•  Có bi5u hi�n c/m xúc vVi ng60i khác trong quá trình giao ti4p: c60i, �ùa 

vVi ng60i thân hay vVi cô giáo ch�m sóc trD. 

+  L�a tuHi tP 12 — 24 tháng: 

•  Bi4t nh
n bi4t tên g	i, hình /nh c�a b/n thân. 

•  Bi4t bi5u l' c/m xúc khác nhau vVi nh)ng ng60i xung quanh. 

+  L�a tuHi tP 24 — 36 tháng: 

•  Bi4t nh
n bi4t m't s] tên g	i, �@c �i5m c�a ng60i thân, �I v
t g�n goi 

vVi trD. 

•  Bi4t th�c hi�n yêu c�u �:n gi/n c�a giáo viên: t� ph#c v# b/n thân, lFy 

�I giúp cô... 

•  Bi4t nh
n bi4t và th5 hi�n m't s] tr<ng thái c/m xúc c�a b/n thân và m	i 

ng60i xung quanh: vui, buIn, t�c gi
n. 

*  N�i dung giáo d"c phát tri�n k n�ng xã h�i: 

—  N'i dung c: b/n: 

+  M]i quan h� tích c�c vVi con ng60i và s� v
t g�n goi. 

+  Hành vi v�n hóa giao ti4p �:n gi/n. 

—  N'i dung c# th5: 

+  L�a tuHi tP 3 — 12 tháng tuHi:  

•  Bi4t giao ti4p vVi m	i ng60i bng âm thanh, hành �'ng, cu ch^. 

•  Bi4t ch:i vVi m't s] �I ch:i/�I v
t. 

•  Bi4t chào, t<m bi�t. 

+  L�a tuHi tP 12 — 24 tháng tuHi:  

•  Bi4t giao ti4p vVi cô và b<n. 

•  Bi4t su d#ng �I ch:i/�I v
t. 

•  Bi4t quan tâm �4n m't s] con v
t nuôi g�n goi. 

•  Bi4t th�c hi�n m't s] hành vi giao ti4p nh6 chào, t<m bi�t, c/m :n, <, d<. 

+  L�a tuHi tP 24 — 36 tháng tuHi:  

•  Bi4t giao ti4p vVi m	i ng60i xung quanh. 
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• Bi4t ch:i thân thi�n vVi b<n, ch:i cùng �I ch:i, không tranh giành �I ch:i. 

•  Bi4t nghe l0i (vâng <), ch:i c<nh b<n, không cFu — �ánh b<n. 

•  Bi4t x4p hàng ch0 �4n l67t, �5 �I ch:i vào �úng n:i quy �Mnh. 

Ch� �� 2: Tìm hiu n�i dung giáo d)c phát trin tình c�m, k� n�ng xã h�i c�a 

tr  em " �� tu#i m'u giáo. 

a. Nhi�m v
 

—  p	c ph�n thông tin ph/n hIi. 

—  p	c, nghiên c�u n'i dung phát tri5n tình c/m, kA n�ng xã h'i trong 

ch6:ng trình giáo d#c m�m non; h6Vng d|n tH ch�c ch6:ng trình giáo 

d#c n'i dung phát tri5n tình c/m, kA n�ng xã h'i cho trD m�m non. 

b. Thông tin ph�n h�i 

*  N�i dung giáo d"c phát tri�n tình c�m: 

—  N'i dung c: b/n: 

+  Ý th�c v� b/n thân. 

+  Nh
n bi4t và th5 hi�n m't s] tr<ng thái c/m xúc, tình c/m vVi con ng60i, 

s� v
t hi�n t67ng xung quanh. 

—  N'i dung c# th5 theo tPng �' tuHi: 

+  L�a tuHi tP 3 — 4 tuHi:  

•  Bi4t tên, tuHi, giVi tính. 

•  Bi4t th5 hi�n nh)ng �i�u trD thích hay không thích. 

•  Bi4t nh
n bi4t m't s] tr<ng thái c/m xúc (vui, buIn, s7 hãi, t�c gi
n) qua 

nét m@t, cu ch^, gi	ng nói. 

•  Bi5u l' m't s] tr<ng thái c/m xúc qua nét m@t, cu ch^, gi	ng nói, hát, 

v
n �'ng. 

•  Quan tâm �4n c/nh �sp, lU h'i c�a quê h6:ng �Ft n6Vc. 

•  Kính yêu Bác HI. 

+  L�a tuHi tP 4 — 5 tuHi: 

•  Bi4t th5 hi�n sS thích, kh/ n�ng c�a b/n thân. 

•  Bi4t nh
n bi4t m't s] tr<ng thái c/m xúc (vui, buIn, s7 hãi, t�c gi
n, 

ng<c nhiên) qua nét m@t, cu ch^, gi	ng nói, tranh /nh. 

•  Bi5u l' m't s] tr<ng thái c/m xúc qua nét m@t, cu ch^, gi	ng nói, hát, v
n 

�'ng, v~, n@n, x4p hình. 
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•  Quan tâm �4n c/nh �sp, lU h'i, di tích lMch su c�a quê h6:ng �Ft n6Vc. 

•  Kính yêu Bác HI. 

+ L�a tuHi tP 5 — 6 tuHi: 

•  Nh
n bi4t �i5m gi]ng nhau gi)a b/n thân và ng60i khác. 

•  Bi4t vM trí và trách nhi�m c�a mình trong gia �ình, lVp h	c. 

•  Th�c hi�n m't s] công vi�c �:n gi/n �67c gia �ình và cô giáo giao cho 

(cFt �I, tr�c nh
t, x4p d	n �I �<c...). 

•  M<nh d<n, t� tin bày t1 ý ki4n c�a b/n thân. 

•  Ch� �'ng và �'c l
p trong m't s] ho<t �'ng. 

•  Bi4t nh
n m't s] tr<ng thái c/m xúc (vui, buIn, s7 hãi, t�c gi
n, ng<c 

nhiên) qua nét m@t, cu ch^, gi	ng nói, tranh /nh, âm nh<c. 

•  Bi4t bày t1 tình c/m phù h7p vVi tr<ng thái c/m xúc c�a ng60i khác 

trong các tình hu]ng giao ti4p khác nhau. 

•  Quan tâm �4n c/nh �sp, lU h'i, di tích lMch su c�a quê h6:ng �Ft n6Vc. 

•  Kính yêu Bác HI. 

*  N�i dung giáo d"c phát tri�n k n�ng xã h�i: 

—  N'i dung c: b/n: 

+  Hành vi và quy t`c �ng xu xã h'i trong sinh ho<t S gia �ình, tr60ng lVp 

m�m non, c'ng �Ing g�n goi. 

+  Quan tâm b/o v� môi tr60ng. 

—  N'i dung c# th5: 

+  L�a tuHi tP 3 — 4 tuHi:  

•  Bi4t th�c hi�n t]t m't s] quy �Mnh S lVp và gia �ình nh6 �5 �I dùng, �I 

ch:i �úng ch$. 

•  Cu ch^, l0i nói lU phép nh6 bi4t chào h1i ng60i lVn, bi4t c/m :n — xin l$i. 

•  Bi4t ch0 �4n l67t. 

•  Bi4t yêu m4n ng60i thân. 

•  Bi4t ch:i hòa thu
n vVi b<n. 

•  Nh
n bi4t hành vi �úng — sai, t]t — xFu. 

•  Bi4t ti4t ki�m n6Vc, �i�n. 

•  Bi4t gi) gìn v� sinh chung. 

•  Bi4t b/o v� và ch�m sóc cây trIng, v
t nuôi g�n goi. 
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+  L�a tuHi tP 4 — 5 tuHi:  

•  Bi4t th�c hi�n t]t m't s] quy �Mnh S lVp và gia �ình nh6 tr
t t� khi �n, 

khi ng�, �i bên ph/i l� �60ng. 

•  Bi4t l`ng nghe ý ki4n c�a ng60i khác, su d#ng l0i nói và cu ch^ lU phép. 

•  Phân bi�t hành vi �úng — sai, t]t — xFu. 

+  L�a tuHi tP 5 — 6 tuHi:  

•  Bi4t tôn tr	ng, h7p tác, chFp nh
n. 

•  Bi4t quan tâm, chia sD, giúp �{ b<n. 

•  Bi4t nh
n xét và t1 thái �' vVi hành vi �úng — sai, t]t — xFu. 

II. ĐÁNH GIÁ NỘI DUNG 1 

*  Câu h&i �ánh giá cho ch' �� 1 c'a ho*t ��ng 1: pi�n vào c't th6Vc �o 

nh)ng “dFu hi�u” c: b/n phù h7p vVi c't ch^ s] và t6:ng �ng vVi m]c 

giai �o<n l�a tuHi c�a trD. 

M+c giai �o,n 

l.a tu#i 

Ch/ s+ tâm lí Th34c �o 

Phát tri5n tình c/m  

TP 3 — 12 tháng 

Phát tri5n kA n�ng xã h'i  

Phát tri5n tình c/m  

TP 12 — 24 tháng 

Phát tri5n kA n�ng xã h'i  

Phát tri5n tình c/m  

TP 24 — 36 tháng 

Phát tri5n kA n�ng xã h'i  

*  Ph�n h+i cho câu h&i t, �ánh giá cho ch' �� 1 c'a ho*t ��ng 1: 

—  TrD �' tuHi tP 3 — 12 tháng: 

+  Phát tri5n tình c/m:  

•  Giao ti4p xúc c/m vVi ng60i lVn. 

•  T� “giao l6u” vVi b/n thân. 

+  Phát tri5n kA n�ng xã h'i:  

•  Giao ti4p vVi ng60i lVn bng âm thanh, hành �'ng, cu ch^. 

• Ch:i vVi �I v
t. 

•  Làm theo s� ch^ b/o c�a ng60i lVn. 
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—  TrD �' tuHi tP 12 — 24 tháng: 

+  Phát tri5n tình c/m:  

•  Bi5u l' c/m xúc khác nhau vVi m	i ng60i. 

•  Nh
n bi4t tên g	i, hình /nh c�a b/n thân. 

+  Phát tri5n kA n�ng xã h'i:  

•  Giao ti4p vVi ng60i lVn bng tP ng). 

•  Bi4t su d#ng �I ch:i. 

•  Dùng m't s] tP nói �:n gi/n �5 giao ti4p. 

—  TrD �' tuHi tP 24 — 36 tháng: 

+  Phát tri5n tình c/m:  

•  Nh
n bi4t và th5 hi�n tr<ng thái c/m xúc c�a b/n thân vVi m	i ng60i. 

•  Nh
n bi4t tên g	i, hình /nh c�a s� v
t xung quanh mình. 

•  Th�c hi�n m't s] yêu c�u �:n gi/n c�a m	i ng60i. 

+  Phát tri5n kA n�ng xã h'i:  

•  Ch:i thân thi�n vVi b<n. 

•  Quan tâm �4n cây trIng, v
t nuôi. 

•  Th�c hi�n m't s] quy �Mnh �:n gi/n c�a ng60i lVn. 

•  Dùng m't s] c#m tP �:n gi/n �5 giao ti4p. 

*  Câu h&i �ánh giá cho ch' �� 2 c'a ho*t ��ng 1:  

—  pi�n vào c't th6Vc �o nh)ng “dFu hi�u” c: b/n phù h7p vVi c't ch^ s] và 

t6:ng �ng vVi m]c giai �o<n l�a tuHi c�a trD. 

M+c giai �o,n 

l.a tu#i 

Ch/ s+ tâm lí Th34c �o 

Phát tri5n tình c/m  

TP 3 — 4 tuHi 

Phát tri5n kA n�ng xã h'i  

Phát tri5n tình c/m  

TP 4 — 5 tuHi 

Phát tri5n kA n�ng xã h'i  

Phát tri5n tình c/m  

TP 5 — 6 tuHi 

Phát tri5n kA n�ng xã h'i  
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*  Ph�n h+i cho câu h&i t, �ánh giá cho ch' �� 2 c'a ho*t ��ng 1: 

—  TrD �' tuHi tP 3 — 4 tuHi: 

+  Phát tri5n tình c/m:  

•  Nh
n bi4t tên, tuHi, giVi tính c�a b/n thân. 

•  B'c l' nh)ng �i�u thích và không thích. 

•  Nh
n bi4t, bi5u l' m't s] tr<ng thái c/m xúc qua nét m@t, cu ch^, gi	ng nói. 

•  Th5 hi�n lòng kính yêu vVi ng60i lVn. 

•  Yêu thích c/nh �sp quê h6:ng, �Ft n6Vc. 

+  Phát tri5n kA n�ng xã h'i:  

•  Th�c hi�n �67c m't s] quy �Mnh �:n gi/n trong gia �ình và lVp h	c. 

•  Cu ch^, l0i nói lU phép vVi ng60i lVn. 

•  Ch:i hòa thu
n vVi b<n. 

•  Nh
n bi4t hành vi �úng, sai. 

—  TrD �' tuHi tP 4 — 5 tuHi: 

+  Phát tri5n tình c/m:  

•  B'c l' sS thích và kh/ n�ng c�a b/n thân. 

•  B'c l' nh)ng �i�u thích và không thích. 

•  Nh
n bi4t, bi5u l' m't s] tr<ng thái c/m xúc qua tranh /nh. 

•  Bi5u l' c/m xúc phù h7p qua cu ch ,̂ �i�u b', trò ch:i và các ho<t �'ng khác. 

+  Phát tri5n kA n�ng xã h'i:  

•  Th�c hi�n �67c m't s] quy �Mnh �:n gi/n n:i công c'ng. 

•  L`ng nghe ý ki4n c�a ng60i khác. 

•  Bi4t h7p tác, quan tâm �4n m	i ng60i. 

•  Phân bi�t hành vi �úng, sai. 

•  Gi) gìn và b/o v� môi tr60ng. 

•  Ch�m sóc v
t nuôi. 

—  TrD �' tuHi tP 5 — 6 tuHi: 

+  Phát tri5n tình c/m:  

•  Nh
n bi4t �i5m gi]ng và khác nhau gi)a b/n thân và m	i ng60i. 
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•  Bi4t vM trí, trách nhi�m c�a b/n thân trong gia �ình, lVp h	c. 

•  Ch� �'ng và �'c l
p, t� tin trong m't s] công vi�c �:n gi/n. 

•  Nh
n bi4t tr<ng thái c/m xúc qua âm nh<c. 

•  Bày t1 tình c/m phù h7p vVi tr<ng thái c/m xúc c�a �]i t67ng giao ti4p 

vVi mình. 

+  Phát tri5n kA n�ng xã h'i:  

•  Tôn tr	ng ng60i khác. 

•  Chia sD, giúp �{ b<n. 

•  Nh
n xét và t1 thái �' vVi hành vi �úng, sai. 

*  Câu h&i �ánh giá cho ch' �� 1 c'a ho*t ��ng 2:  

pi�n vào c't n'i dung nh)ng k4t qu/ mong �7i phù h7p vVi c't n'i dung 

giáo d#c và t6:ng �ng vVi m]c giai �o<n l�a tuHi c�a trD. 

M+c giai �o,n l.a tu#i N�i dung giáo d)c K7t qu� mong �9i 

Phát tri5n tình c/m  

TP 3 — 12 tháng tuHi 

Phát tri5n kA n�ng xã h'i  

Phát tri5n tình c/m  

TP 12 — 24 tháng tuHi 

Phát tri5n kA n�ng xã h'i  

Phát tri5n tình c/m  

TP 24 — 36 tháng tuHi 

Phát tri5n kA n�ng xã h'i  

*  Ph�n h+i cho câu h&i t, �ánh giá ch' �� 1 c'a ho*t ��ng 2: 

—  TrD �' tuHi tP 3 — 12 tháng: 

+  Giáo d#c phát tri5n tình c/m: 

•  Bi4t quay ��u v� phía phát ra âm thanh ho@c ti4ng g	i. 

•  Bi4t hóng chuy�n. 

•  Bi4t m^m c60i khi nghe gi	ng nói, cu ch^, s� vu]t ve âu y4m c�a ng60i 

khác �]i vVi b/n thân. 

•  Thích thú vVi �I ch:i/�I v
t có phát ra âm thanh, màu s`c s@c s{ và bi4t 

chuy5n �'ng. 
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+  Giáo d#c kA n�ng xã h'i: 

•  Bi4t �áp l<i giao ti4p c�a ng60i khác bng ph/n �ng xúc c/m tích c�c: gi: 

tay theo, khua chân — tay. 

•  B`t ch6Vc m't vài hành vi �:n gi/n th5 hi�n tình c/m nh6 hôn, c�m 

n`m, s0... 

—  TrD �' tuHi tP 12 — 24 tháng: 

+  Giáo d#c phát tri5n tình c/m. 

+  Nh
n ra b/n thân trong g6:ng, /nh. 

+  Bi5u l' s� thích giao ti4p. 

+  Bi5u l' c/m xúc vui, buIn, s7 hãi vVi ng60i xung quanh. 

+  Thích ch:i vVi �I ch:i yêu thích, thích quan sát m't s] con v
t g�n goi 

yêu thích. 

+  Giáo d#c kA n�ng xã h'i: 

•  Bi4t chào t<m bi�t khi �67c nh`c nhS. 

•  B`t ch6Vc m't vài hành vi xã h'i nh6 cho búp bê �n, b4 búp bê, nghe 

�i�n tho<i. 

•  Làm theo m't s] yêu c�u �:n gi/n c�a ng60i lVn nh6 lFy �I... 

—  TrD �' tuHi tP 24 — 36 tháng: 

+  Giáo d#c phát tri5n tình c/m: 

•  Nói �67c m't vài thông tin v� b/n thân nh6 tên, tuHi...  

•  Bi5u l' s� thích giao ti4p vVi ng60i khác bng cu ch^, l0i nói. 

•  Nh
n bi4t và tr<ng thái c/m xúc vui, buIn, s7 hãi qua nét m@t, cu ch^. 

•  Bi5u l' s� thân thi�n vVi m't s] con v
t quen thu'c nh6 b`t ch6Vc ti4ng 

kêu, g	i. 

+  Giáo d#c kA n�ng xã h'i: 

•  Bi4t chào t<m bi�t, c/m :n, d<, vâng. 

•  Bi4t th5 hi�n m't s] hành vi xã h'i �:n gi/n qua trò ch:i nh6 ch:i b4 em, 

nghe �i�n tho<i... 

•  Bi4t ch:i thân thi�n c<nh b<n khác. 

•  Th�c hi�n m't s] yêu c�u c�a ng60i lVn nh6 t� xúc �n... 
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*  Câu h&i �ánh giá cho ch' �� 2 c'a ho*t ��ng 2:  

pi�n vào c't n'i dung nh)ng k4t qu/ mong �7i phù h7p vVi c't n'i dung 

giáo d#c và t6:ng �ng vVi m]c giai �o<n l�a tuHi c�a trD. 

M+c giai �o,n l.a tu#i N�i dung giáo d)c K7t qu� mong �9i 

Phát tri5n tình c/m  

TP 3 — 4 tuHi 

Phát tri5n kA n�ng xã h'i  

Phát tri5n tình c/m  

TP 4 — 5 tuHi 

Phát tri5n kA n�ng xã h'i  

Phát tri5n tình c/m  

TP 5 — 6 tuHi 

Phát tri5n kA n�ng xã h'i  

*  Ph�n h+i cho câu h&i t, �ánh giá ch' �� 2 c'a ho*t ��ng 2: 

—  TrD S �' tuHi 3 — 4 tuHi: 

+  Giáo d#c phát tri5n tình c/m: 

•  Nói �67c tên, tuHi, giVi tính c�a b/n thân. 

•  Nói �67c �i�u trD thích, không thích. 

•  M<nh d<n tham gia vào các ho<t �'ng S lVp và khi tr/ l0i câu h1i c�a 

ng60i lVn. 

•  Th�c hi�n �67c m't s] công vi�c �:n gi/n nh6 x4p �I ch:i, chia �I cho 

các b<n. 

•  Nh
n ra c/m xúc vui, buIn, s7 hãi, t�c gi
n qua nét m@t, gi	ng nói, 

tranh /nh. 

•  Bi5u l' �67c c/m xúc c�a mình. 

•  Thích nghe k5 chuy�n, nghe hát, �	c th:, xem tranh /nh. 

+  Giáo d#c phát tri5n kA n�ng xã h'i: 

•  Bi4t x4p cFt �I ch:i sau khi ch:i, không tranh giành �I ch:i. 

•  Vâng l0i, bi4t chào h1i, nói l0i c/m :n, xin l$i khi �67c nh`c nhS. 

•  Chú ý l`ng nghe ng60i khác nói, ch:i cùng các b<n trong nhóm — lVp. 

•  Ch�m sóc cây c]i, con v
t g�n goi, b1 rác �úng n:i quy �Mnh. 
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—  TrD S �' tuHi 4 — 5 tuHi: 

+  Giáo d#c phát tri5n tình c/m: 

•  Nói �67c tên, tuHi ng60i thân nh6 b], ms, anh chM em ru't. 

•  Nói �67c nh)ng �i�u trD thích làm hay không thích làm. 

•  T� ch	n �I ch:i, trò ch:i theo ý thích. 

•  Hoàn thành công vi�c �67c giao nh6 tr�c nh
t, d	n �I ch:i. 

•  Nh
n bi4t �67c c/m xúc ng<c nhiên và bi5u l' c/m xúc ng<c nhiên. 

•  Th5 hi�n tình c/m �]i vVi nhân v
t trong chuy�n k5. 

•  Bi4t m't vài c/nh �sp, lU h'i c�a quê h6:ng. 

+  Giáo d#c phát tri5n kA n�ng xã h'i: 

•  Bi4t th�c hi�n m't s] quy �Mnh nh6 gi0 ng� không làm In, nghe l0i ông 

bà, b] ms. 

•  Bi4t t� nói l0i c/m :n, xin l$i, chào h1i lU phép. 

•  Bi4t ch0 �4n l67t khi �67c nh`c nhS. 

•  Bi4t th1a hi�p vVi b<n �5 th�c hi�n công vi�c chung. 

•  Không bD cành, ng`t hoa, không �5 n6Vc tràn khi rua tay, t`t thi4t bM �i�n 

nh6 công t`c �i�n, qu<t khi c�n thi4t. 

—  TrD S �' tuHi 5 — 6 tuHi: 

+  Giáo d#c phát tri5n tình c/m: 

• Nói �67c �Ma ch^, �i�n tho<i nhà. 

•  Nói �67c nh)ng �i�u trD không làm �67c. 

•  Nói �67c �i5m gi]ng nhau và khác nhau gi)a mình và b<n v� hình dáng, 

sS thích, kh/ n�ng. 

•  Bi4t vâng l0i, giúp �{ ng60i khác nh)ng vi�c vPa s�c vVi mình. 

•  T� làm m't s] vi�c nh6 v� sinh cá nhân, tr�c nh
t... 

•  Nh
n bi4t và bi5u l' tr<ng thái c/m xúc xFu hH. 

•  Bi4t an �i, chia sD vVi ng60i khác. 

•  Bi4t m't vài c/nh �sp, di tích lMch su, lU h'i và nét v�n hóa truy�n th]ng 

c�a quê h6:ng, �Ft n6Vc. 

+  Giáo d#c phát tri5n kA n�ng xã h'i: 

•  Bi4t xin phép b] ms, cô giáo khi �i ch:i, ra ngoài ch:i. 



130  |  MODULE MN 24 

•  Không ng`t l0i ng60i khác. 

•  Bi4t ch0 �4n l67t. 

•  Bi4t l`ng nghe ý ki4n, chia sD kinh nghi�m vVi b<n. 

•  Bi4t tìm cách gi/i quy4t mâu thu|n. 

• Bi4t nh`c nhS ng60i khác gi) gìn v� sinh môi tr60ng. 

III. BÀI TẬP PHÁT TRIỂN KĨ NĂNG CHO NỘI DUNG 1 

1.  Nghiên c�u, tìm hi5u sâu v� m't �]i t67ng giáo d#c �5 tP �ó kh`c h	a 

�67c n'i dung phát tri5n tình c/m, kA n�ng xã h'i c�a �]i t67ng �ó. 

2.  T� xây d�ng, l
p k4 ho<ch tH ch�c th�c hi�n ho<t �'ng giáo d#c n'i 

dung phát tri5n tình c/m, kA n�ng xã h'i c�a trD S 1 �' tuHi mà b/n 

thân �ang d<y. 

Nội dung 2 

PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TÍCH CỰC THÍCH HỢP VỚI NỘI DUNG 

PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM, KĨ NĂNG XÃ HỘI CỦA TRẺ MẦM NON 

I. CÁC HOẠT ĐỘNG 

Hoạt động 1. Tìm hiểu phương pháp dạy học tích cực. 

1. Lí do lựa chọn phương pháp dạy học tích cực thích hợp 

—  TrD em là m't nhân cách �ang hình thành và hoàn thi�n d�n vVi t]c �' 

phát tri5n rFt nhanh S l�a tuHi m�m non. M$i ��a trD là m't cá th5 �ang 

hình thành và phát tri5n vVi nh)ng �@c �i5m riêng v� tâm sinh lí. 

—  M$i ��a trD là m't cá th5 và �67c lVn lên trong các m]i quan h� xã h'i. 

M#c �ích và nhi�m v# c: b/n c�a giáo d#c m�m non là, �a d<ng hóa các 

lo<i hình giáo d#c, ch�m sóc — giáo d#c — b/o v� trD là m't quá trình 

th]ng nhFt, giáo d#c m�m non là chu n bM m	i m@t (th5 chFt, tâm lí, trí 

tu�, tình c/m, xã h'i…) �5 trD có th5 tham gia vào các ho<t �'ng h	c t
p 

S tr60ng phH thông. 

2. Mục đích 

 Ng60i h	c c�n: 

—  Hi5u bi4t �67c b/n chFt, �@c �i5m, nh)ng 6u �i5m và ý nghAa c�a ph6:ng 

pháp d<y h	c tích c�c �]i vVi vi�c phát tri5n tình c/m, kA n�ng xã h'i. 
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—  L�a ch	n ph6:ng pháp d<y h	c tích c�c thích h7p vVi n'i dung phát 

tri5n tình c/m, kA n�ng xã h'i trong giáo d#c m�m non. 

3. Chủ đề 

Ch� �� 1: Tìm hiu b�n ch;t c�a ph3<ng pháp d,y h>c tích c?c. 

a. Câu h�i 

—  B<n hi5u th4 nào là ph6:ng pháp d<y h	c tích c�c?  

—  B<n có quan tâm và su d#ng th60ng xuyên ph6:ng pháp d<y h	c tích 

c�c vào ho<t �'ng ngh� nghi�p c�a mình không? 

b. Thông tin ph�n h�i 

*  B�n ch/t c'a ph01ng pháp d*y h3c tích c,c: 

—  Ph6:ng pháp d<y h	c tích c�c là cách tH ch�c d<y và h	c phát huy tính 

tích c�c, ch� �'ng tìm tòi khám phá, và nh
n th�c c�a trD. Giáo viên áp 

d#ng m't cách linh ho<t các ph6:ng pháp d<y h	c phù h7p giúp trD hi5u 

�67c ki4n th�c mà cô mu]n truy�n t/i và hình thành kA n�ng. 

—  Khi áp d#ng ph6:ng pháp d<y h	c tích c�c, giáo viên là ng60i thi4t k4, 

tH ch�c, h6Vng d|n các ho<t �'ng; trD là ng60i t� tìm tòi, khám phá, 

chi4m lAnh ki4n th�c và rút ra k4t lu
n, s� nh
n th�c c�a trD có th5 là 

ch6a ��y ��, nh6ng th�c s� là nh)ng �i�u trD thu nh
n �67c �5 tP �ó 

giáo viên có th5 �i�u ch^nh quá trình d<y h	c c�a mình giúp trD h	c S 

m�c �' cao h:n. 

—  B/n chFt c�a ph6:ng pháp d<y h	c tích c�c là: 

+  D�a vào v]n kinh nghi�m c�a trD, khai thác h�ng thú ho<t �'ng c�a trD, 

t<o m	i c: h'i cho trD phát tri5n kh/ n�ng t� khám phá, t� tìm tòi và t� 

tr/i nghi�m. 

+  Tôn tr	ng, chia sD và �Ing c/m vVi nhu c�u l7i ích cá nhân c�a trD, t<o 

�i�u ki�n cho trD phát tri5n, thích �ng và hòa nh
p vVi cu'c s]ng xung 

quanh trD. 

+  Kích thích �'ng c: bên trong c�a trD, gây h�ng thú, lôi cu]n trD vào các 

ho<t �'ng, t<o các tình hu]ng có vFn �� cho trD ho<t �'ng. 

*  Vi5c giáo viên có s: d"ng th0;ng xuyên hay không ph01ng pháp d*y h3c 

tích c,c th� hi5n: 

—  Th0i gian ��u t6 cho suy nghA, tr�n trS, tìm tòi, nghiên c�u và l�a ch	n 

áp d#ng. 
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—  Giáo viên tr�n trS, suy nghA, tìm tòi, khám phá, l�a ch	n và su d#ng các 

ph6:ng pháp thích h7p �5 d<y làm sao cho trD h�ng thú, tích c�c, ch� 

�'ng h	c t
p m't cách sáng t<o. 

—  S6 kiên trì, ch�m ch^, b�n b^ và t� giác vVi trách nhi�m ngh� nghi�p và 

yêu qúi công vi�c c�a mình, giáo viên luôn luôn v
n d#ng, l�a ch	n các 

ph6:ng pháp d<y h	c thích h7p �5 giáo d#c trD. 

Ch� �� 2: Tìm hiu �@c �im và ý ngh�a c�a ph3<ng pháp d,y h>c tích c?c.  

a. Câu h�i 

— Theo b<n ph6:ng pháp d<y h	c tích c�c có nh)ng �@c �i5m gì?  

— Vi�c su d#ng thích h7p ph6:ng pháp d<y h	c tích c�c có ý nghAa nh6 th4 

nào �]i vVi công vi�c c�a b<n? 

b. Thông tin ph�n h�i 

*  M�t s> ��c �i�m c1 b�n c'a ph01ng pháp d*y h3c tích c,c: 

—  D<y h	c thông qua tH ch�c các ho<t �'ng h	c t
p c�a trD: Giáo viên tH 

ch�c, h6Vng d|n cho trD tham gia nhi�u các ho<t �'ng h	c t
p khác 

nhau m't cách linh ho<t, ch� �'ng. TrD tham gia bng s� h�ng thú, 

say mê, tích c�c �5 n`m và hi5u �67c nh)ng ki4n th�c mVi, thông qua 

các ho<t �'ng phong phú mà giáo viên tH ch�c và h6Vng d|n, trD hình 

thành các kA n�ng phù h7p vVi l�a tuHi. 

—  D<y h	c chú tr	ng rèn luy�n cách th�c t� h	c: Giáo viên không ch^ tH 

ch�c, h6Vng d|n �5 trD tham gia vào các d<ng ho<t �'ng chi4m lAnh 

tri th�c khác nhau, mà thông qua vi�c tham gia vào các ho<t �'ng �ó 

m't cách tích c�c, hình thành thói quen — ý chí — tính t� giác h	c t
p 

S trD. 

—  T�ng c60ng h	c t
p cá nhân, ph]i h7p vVi h	c t
p h7p tác trong 

nhóm b<n bè c�a trD: Dù là c�n c� vào h�ng thú, kh/ n�ng, nhu c�u, 

�@c �i5m tâm sinh lí c�a m$i ��a trD giáo viên l�a ch	n, su d#ng các 

ph6:ng pháp giáo d#c phù h7p; nh6ng m@t khác, �5 phát huy �67c 

h4t kh/ n�ng c�a trD và gây h�ng thú h	c t
p cho chúng, giáo viên c�n 

t<o �i�u ki�n �5 trD có �i�u ki�n h7p tác, làm vi�c cùng nhau khi tham 

gia ho<t �'ng h	c t
p do giáo viên tH ch�c. 

—  Trong ph6:ng pháp �ánh giá k4t qu/ h	c t
p c�a trD, giáo viên h6Vng 

d|n và t<o �i�u ki�n �5 chính ��a trD t� �ánh giá b/n thân, �ánh giá l|n 

nhau, trD t� l�a ch	n và �i�u ch^nh cách h	c mà trD yêu thích. 
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*  ��c tr0ng c'a ph01ng pháp d*y h3c tích c,c trong giáo d"c m@m non: 

—  Thông qua vi�c tH ch�c các ho<t �'ng c�a trD, chú tr	ng rèn luy�n các 

thao tác t6 duy c�a trD nh6 so sánh, phân tích, nh
n bi4t phân lo<i, cách 

khám phá s� v
t hi�n t67ng, s� tr/i nghi�m trong quá trình ho<t �'ng 

c�a trD. 

—  Ph]i h7p khéo léo, linh ho<t và h7p lí các ph6:ng pháp và cách th�c khi 

tH ch�c các ho<t �'ng cho trD. 

—  Ph]i h7p ho<t �'ng c�a m$i trD vVi ho<t �'ng trong nhóm b<n bè (cá 

nhân vVi nhóm, vVi t
p th5 lVp). 

—  Ph]i h7p �ánh giá th60ng xuyên c�a giáo viên và t� �ánh giá c�a trD. 

—  Su d#ng h7p lí các �i�u ki�n c�n thi4t và ph6:ng ti�n s�n có S �Ma 

ph6:ng cho các ho<t �'ng c�a trD. 

*  Ý ngha c'a ph01ng pháp d*y h3c tích c,c: 

—  Phát huy �67c tính tích c�c, t� giác, ch� �'ng, tìm tòi, khám phá trong 

ho<t �'ng h	c t
p c�a trD. 

—  Giúp trD phát tri5n cách h	c c�a b/n thân, �@c bi�t là t� h	c. 

—  Phát huy �67c tinh th�n h7p tác, chia sD, tôn tr	ng và h	c t
p l|n nhau  

S trD 

—  Kích thích �'ng c: bên trong c�a trD, phát tri5n tình c/m, kA n�ng xã h'i 

c�a trD và �em l<i ni�m vui h�ng thú h	c t
p cho trD. 

—  T<o c: h'i cho trD phát tri5n kA n�ng v
n d#ng ki4n th�c vào th�c tiUn, 

hòa nh
p, thích �ng vVi cu'c s]ng. 

—  Phát tri5n �67c m't s] ph m chFt cá nhân S trD nh6: tính kiên trì, ý th�c 

t
p th5… 

Hoạt động 2. Tìm hiểu phương pháp dạy học tích cực thích hợp 

với nội dung phát triển tình cảm, kĩ năng xã hội. 

1. Lí do lựa chọn phương pháp dạy học tích cực thích hợp 

—  Giúp giáo viên nh
n bi4t v� s� phát tri5n tình c/m, kA n�ng xã h'i S tPng 

��a trD trong tPng m]c th0i gian c�a giai �o<n l�a tuHi. 

—  Nh
n bi4t �67c các cách th�c giáo d#c nhm làm b'c l' và phát tri5n các 

s`c thái tình c/m, kA n�ng xã h'i c�a trD. 
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2. Yêu cầu 

V
n d#ng ph6:ng pháp d<y h	c tích c�c vào tH ch�c ho<t �'ng giáo d#c 

S tr60ng m�m non �<t hi�u qu/. 

3. Chủ đề 

Ch� �� 1: Tìm hiu ph3<ng pháp d,y h>c tích c?c thích h9p v4i n�i dung phát 

trin tình c�m, k� n�ng xã h�i. 

a. Câu h�i 

—  Theo b<n, nh)ng ph6:ng pháp d<y h	c nào thích h7p vVi n'i dung phát 

tri5n tình c/m, kA n�ng xã h'i? 

—  Hãy mô t/ �@c �i5m c�a nh)ng ph6:ng pháp �ó. 

b. Thông tin ph�n h�i 

  M't s] ph6:ng pháp d<y h	c tích c�c thích h7p vVi n'i dung phát tri5n 

tình c/m, kA n�ng xã h'i: 

—  Nhóm ph6:ng pháp tác �'ng bng tình c/m: 

+  Th�c chFt tP l	t lòng �4n 6 tuHi (m�m non), s� phát tri5n c�a trD ch6a 

ph/i là lAnh h'i tri th�c bng con �60ng truy�n th# theo ph6:ng pháp 

nhà tr60ng, mà là ti4p nh
n tri th�c (v�n hóa xã h'i) bng con �60ng 

c/m nh
n qua s� ch`t l	c, ngFm d�n m't cách t� nhiên tP ho<t �'ng và 

giao ti4p trong cu'c s]ng hng ngày c�a chính ch� th5 �ó. 

+  C�n c�: Cái lõi c�a tri th�c mà ��a trD ti4p nh
n là tình yêu th6:ng gi)a 

con ng60i vVi con ng60i, trD ch^ có th5 phát tri5n thu
n l7i và tích c�c khi 

�67c s]ng trong tình yêu th6:ng c�a m	i ng60i xung quanh. Trong �ó, gia 

�ình là môi tr60ng v�n hóa ��u tiên n:i trD s]ng, s]ng vVi th0i gian dài 

nhFt trong cu'c �0i m$i con ng60i �@c bi�t là tuHi th:. Nh)ng dFu Fn tuHi 

th: bao gi0 cong �	ng l<i sâu s`c và theo su]t cu'c �0i c�a con ng60i 

(�i�u này �67c th5 hi�n rFt rõ S nh)ng ng60i có quê sau này càng lVn tuHi 

càng thích v� quê, thích ôn l<i chuy�n co th0i còn bé...). [ n:i �ó, ��a trD 

nh
n �67c tình yêu th6:ng g`n bó, �ùm b	c c�a nh)ng ng60i thân, trong 

�ó ng60i ms có vai trò quan tr	ng và /nh h6Sng nhi�u nhFt tVi s� phát 

tri5n c�a trD. Do �ó, nhà trD, tr60ng m|u giáo c�n �67c tH ch�c sao cho 

g�n gi]ng vVi cu'c s]ng gia �ình, n:i �ó “cô là ms và các cháu là con”. 

+  L�a ch	n ph6:ng pháp: Dùng cu ch^ v$ v�, vu]t ve g�n goi cùng vVi 

nh)ng �i�u b', nét m@t, l0i nói nhs nhàng, âu y4m, th6:ng yêu nhm:  

•  T<o cho trD nh)ng c/m xúc an toàn, tin c
y. 
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•  Th1a mãn nhu c�u giao ti4p, g`n bó, ti4p xúc vVi m	i ng60i và môi 

tr60ng xung quanh c�a trD. 

—  Nhóm ph6:ng pháp tr�c quan — minh h	a: 

+  C�n c�: Ho<t �'ng ch� �<o tPng th0i kì phát tri5n c�a trD: 

• TP 3 — 12 tháng: Giao ti4p xúc c/m tr�c ti4p vVi ng60i lVn. 

• TP 12 — 36 tháng: Ho<t �'ng vVi �I v
t. 

• TP 3 — 6 tuHi: Ho<t �'ng vui ch:i. 

+  L�a ch	n ph6:ng pháp: Dùng ph6:ng ti�n tr�c quan nh6 �I v
t th
t, �I 

ch:i, tranh /nh, phim /nh; hay dùng hành �'ng m|u nh6 l0i nói và cu 

ch^ cho trD quan sát nhm: 

• Rèn luy�n s� nh<y c/m c�a các giác quan. 

• Th1a mãn nhu c�u ti4p nh
n thông tin tP th4 giVi bên ngoài. 

• Ph6:ng ti�n tr�c quan, hình /nh và hành �'ng m|u k4t h7p vVi l0i nói, 

các minh h	a s� v
t c�n �67c su d#ng linh ho<t, phù h7p. 

—  Nhóm ph6:ng pháp th�c hành: 

+  C�n c�:  

•  p@c �i5m phát tri5n nh
n th�c c�a trD giai �o<n l�a tuHi này (xem tài li�u 

tham kh/o ph�n n'i dung 1). 

•  p@c �i5m phát tri5n tình c/m, kA n�ng xã h'i (nêu S trên). 

+  L�a ch	n ph6:ng pháp: hành �'ng, thao tác vVi �I v
t, �I ch:i: tH ch�c 

cho trD thao tác tr�c ti4p (s0 mó, c�m, n`m, l`c gõ, �óng mS, x4p c<nh 

nhau, x4p chIng lên nhau, tháo ra l`p vào…) vVi �I v
t, �I ch:i d6Vi s� 

h6Vng d|n c�a giáo viên �5 ti4p nh
n thông tin, nh
n th�c s� v
t và hình 

thành các kA n�ng, hành vi su d#ng �I v
t. 

+  Trò ch:i: 

•  Ch:i là ho<t �'ng ch� �<o c�a trD. Trò ch:i mang l<i cho trD ni�m vui, 

h�ng thú và cu]n hút trD tham gia ho<t �'ng tích c�c nhi�u nhFt. Qua 

trò ch:i, trD có th5 b'c l' �67c c/m xúc — tình c/m c�a mình vVi m	i 

ng60i và s� v
t, trD có th5 b'c l' �67c nh)ng kh/ n�ng, có �67c nh)ng 

hành vi giao ti4p và hành vi xã h'i phù h7p. 

•  Có rFt nhi�u lo<i trò ch:i khác nhau, tùy thu'c vào m#c �ích, n'i dung 

c�a bài h	c, �]i t67ng h	c c# th5, giáo viên có th5 cùng trD ch	n các trò 

ch:i cho phù h7p vVi vi�c rèn luy�n, phát tri5n tình c/m và kA n�ng xã 

h'i S trD (ví d# minh h	a). 
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•  p5 trD không bM nhàm chán và duy trì �67c h�ng thú, tích c�c tham gia 

ho<t �'ng S trD, thì giáo viên không nên su d#ng l@p �i l@p l<i trò ch:i 

nhi�u l�n trong m't th0i gian dài. 

•  Khi các lu
t ch:i �ã trS nên quen thu'c, hãy �5 trD t� l�a ch	n trò ch:i, 

thay �Hi lu
t ch:i, bàn b<c và th]ng nhFt cách ch:i n4u trD mu]n. Giáo 

viên là ng60i quan sát, cùng ch:i vVi trD và có nh)ng l0i g7i ý khi trD ch6a 

tìm ra cách th�c hay có dFu hi�u gi/m h�ng thú. 

+  póng vai: 

•  Là cách b`t ch6Vc, ho@c mô ph1ng l<i m't cách sáng t<o các ho<t �'ng 

c�a cu'c s]ng th�c ho@c theo trí t6Sng t67ng c�a trD, ho@c th5 hi�n hành 

�'ng, l0i nói, cu ch^, �i�u b' c�a các nhân v
t trong câu chuy�n mà trD 

6a thích. 

•  Thông qua �óng vai, trD �67c tr/i nghi�m vVi ho<t �'ng cùng các nhân 

v
t. TrD s~ b'c l' và phát tri5n tình c/m c�a mình vVi nhân v
t nào �ó 

mà trD yêu thích. TrD c/m nh
n và phân bi�t �67c �i�u hay l~ ph/i �5 có 

thái �' và hành vi �úng �`n vVi m	i ng60i, s� v
t xung quanh mình. 

•  Giáo viên cùng trD chu n bM, s`p x4p vM trí và �I dùng v
t d#ng, không 

gian ch:i; th/o lu
n và phân công vai ch:i cùng trD; giúp trD �Hi vai ch:i; 

cho trD �67c tham gia hóa trang nhân v
t và th5 hi�n nhân v
t. Khi trD 

tham gia ho<t �'ng này, giáo viên luôn khích l�, khuy4n khích trD chia sD 

v� c/m nh
n c�a mình vVi các vai ch:i; tránh áp �@t ho@c phê phán theo 

ý ch� quan c�a mình. 

+  Luy�n t
p: 

•  Kích thích s� b'c l' và phát tri5n tình c/m, kA n�ng xã h'i c�a trD bng 

cách: m't m@t tH ch�c cho trD th�c hi�n l@p �i l@p l<i các câu nói, �'ng 

tác, hành vi, cu ch^, �i�u b' phù h7p vVi n'i dung giáo d#c và h�ng thú 

c�a trD; m@t khác trong khi th�c hi�n luôn su d#ng các câu h1i khuy4n 

khích trD tìm tòi suy nghA, ho@c tình hu]ng gây bFt ng0 �5 kh:i g7i c/m 

xúc và nhân lên tình c/m mà trD �ã có. 

•  Su d#ng tình hu]ng th�c t4: Xem xét, gi/i quy4t nh)ng s� vi�c n/y sinh 

trong quá trình tH ch�c các ho<t �'ng c�a trD ho@c nh)ng �i�u mà trD 

quan tâm. Giáo viên c�n t<o các tình hu]ng ho@c su d#ng các tình hu]ng 

�ã x/y ra, �5 c�ng c] và khuy4n khích trD có thái �', hành vi tích c�c vVi 

cu'c s]ng xung quanh mình.  

Khi giáo viên su d#ng các tình hu]ng �ang x/y ra trong quá trình h	c t
p 

và ho<t �'ng c�a trD, không nh)ng gây h�ng thú, nhanh chóng �áp �ng 
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nhu c�u tìm hi5u, khám phá c�a trD, mà còn làm cho trD có c: h'i th�c 

hành th5 hi�n tình c/m vVi m	i ng60i và s� v
t, kA n�ng h'i c�a mình vào 

hoàn c/nh th�c t4 cu'c s]ng rFt g�n goi vVi trD. 

•  Làm vi�c theo nhóm: TrD có c: h'i nói, trình bày, chia sD suy nghA c�a 

mình vVi các b<n. pây vPa là c: h'i �5 trD h	c h1i l|n nhau, hi5u nhau, 

yêu th6:ng, quan tâm, giúp �{ l|n nhau; vPa là c: h'i �5 trD phát tri5n kA 

n�ng h7p tác, l`ng nghe, tôn tr	ng và chFp nh
n. 

Giáo viên t<o c: h'i �5 m	i trD �67c tham gia thPa nh
n vai trò c�a 

mình, giao nhi�m v# cho các nhóm m't cách rõ ràng, m$i nhóm có th5 

th�c hi�n cùng ho@c khác n'i dung �5 t�ng tính tích c�c và phát huy kh/ 

n�ng c�a m$i ��a trD; t<o b�u không khí giao ti4p tích c�c, h7p tác cùng 

nhau, làm cho trD c/m thFy an toàn, �67c coi tr	ng; luôn khuy4n khích 

sáng ki4n c�a các nhóm, các thành viên trong nhóm và t<o c: h'i cho trD 

luân phiên trình bày ý ki4n giúp trD m<nh d<n, t� tin. 

Khi th�c hi�n ph6:ng pháp này, giáo viên chu n bM ch$ cho tPng nhóm, 

giao nhi�m v#, quan sát �5 bi4t ch`c ch`n các nhóm �ã hi5u nhi�m v#; 

h$ tr7 nhóm khi c�n thi4t nh6ng không áp �@t ho@c làm thay trD; khi �<i 

di�n nhóm nào �ó trình bày c�n �5 các nhóm khác nh
n xét. 

—  Nhóm ph6:ng pháp dùng l0i nói (trò chuy�n, k5 chuy�n, gi/i thích): 

+  C�n c�:  

•  p@c �i5m phát tri5n nh
n th�c c�a trD giai �o<n l�a tuHi này (xem tài li�u 

tham kh/o ph�n n'i dung 1). 

•  p@c �i5m phát tri5n tình c/m, kA n�ng xã h'i (xem n'i dung 1). 

+  L�a ch	n ph6:ng pháp:  

Su d#ng l0i nói ng`n g	n, dU hi5u, l0i k5 chuy�n diUn c/m, câu h1i g7i 

mS ph]i h7p cùng vVi cu ch^, �i�u b', nét m@t phù h7p nhm khuy4n 

khích trD có bi5u c/m khi ti4p xúc vVi m	i ng60i và m	i v
t xung quanh 

cu'c s]ng c�a trD. 

Ch� �� 2: Tìm hiu m�t ho,t ��ng áp d)ng ph3<ng pháp d,y h>c tích c?c phù 

h9p v4i n�i dung phát trin tình c�m, k� n�ng xã h�i. 

a. Câu h�i 

— Theo b<n, bng cách nào �5 nh
n ra �67c ho<t �'ng d<y h	c c�a giáo 

viên có su d#ng ph6:ng pháp d<y h	c tích c�c phù h7p vVi n'i dung 

phát tri5n tình c/m, kA n�ng xã h'i? 
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—  Trên c: sS nh)ng thông tin nêu trên, hãy phân tích, �ánh giá xác �Mnh 

m�c �' v
n d#ng ph6:ng pháp d<y h	c tích c�c c�a giáo viên vào vi�c tH 

ch�c ho<t �'ng giáo d#c trD (tP th�c t4) 

b. Thông tin ph�n h�i 

*  C1 sB �� nhCn bi�t vi5c s: d"ng ph01ng pháp d*y h3c tích c,c thích hDp 

vEi n�i dung phát tri�n tình c�m, k n�ng xã h�i: 

—  Nh)ng ho<t �'ng c�a giáo viên: 

+  Các ho<t �'ng giáo d#c �67c tH ch�c m't cách t� nhiên, hFp d|n phù 

h7p vVi l�a tuHi c�a trD (nhà trD ho@c m|u giáo) 

+  Luôn khuy4n khích, quan tâm, t<o c: h'i cho trD chia sD, giúp �{ l|n nhau. 

+  Luôn ni�m nS, ân c�n, th6:ng yêu, trìu m4n, g�n goi, ôm Fp v$ v� trD �@c 

bi�t là trD nh1. 

+  Ch� �'ng, linh ho<t, ph]i h7p nhMp nhàng các tình hu]ng, ng) c/nh giáo 

d#c phù h7p vVi �i�u ki�n c�a trD 

—  Các bi5u hi�n c�a trD: 

+  TrD su d#ng t]i �a các giác quan �5 h	c t
p và tr/i nghi�m 

+  TrD tham gia ho<t �'ng m't cách t� nguy�n vVi nh)ng bi5u hi�n tình 

c/m thái �' (hào h�ng, nhi�t tình, vui vD, tham gia ho<t �'ng �4n cùng, 

th�c hi�n nhi�m v# �4n cu]i cùng…). 

+  TrD t� l�a ch	n và quy4t �Mnh các ho<t �'ng. 

+  TrD ch� �'ng, �'c l
p th�c hi�n nhi�m v# �67c giao ho@c t� ch	n. 

+  TrD có thái �' hòa nhã, vui vD, yêu m4n, quan tâm, giúp �{ b<n khi tham 

gia các ho<t �'ng nhóm và t
p th5. 

+  TrD ngoan ngoãn, lU phép, nghe l0i giáo viên. 

—  TH ch�c, s`p x4p môi tr60ng giáo d#c: 

+  Các ho<t �'ng giáo d#c �67c tH ch�c trong b�u không khí vui vD, sôi nHi, 

cSi mS, chan ch�a tình yêu th6:ng. 

+  Có nhi�u �I ch:i, �I dùng h	c t
p �67c s`p x4p h7p lí, thu
n ti�n �5 trD 

dU lFy, dU su d#ng và tìm hi5u khám phá. 

+  Có nhi�u s/n ph m c�a trD và th5 hi�n �67c ‘tâm hIn’ c�a trD S m$i s/n 

ph m �ó. 
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* �� vCn d"ng t>t ph01ng pháp d*y h3c tích c,c thích hDp n�i dung phát 

tri�n tình c�m, xã h�i, giáo viên c@n: 

—  D�a vào v]n kinh nghi�m c�a trD, khai thác kh/ n�ng, t<o m	i c: h'i �5 

trD �67c tr/i nghi�m th�c t4. 

—  Tôn tr	ng, �Ing c/m vVi nhu c�u l7i ích cá nhân c�a trD, t<o c: h'i  

cho trD phát tri5n, thích �ng, hòa nh
p vVi m	i ng60i và cu'c s]ng  

xung quanh. 

—  Gây h�ng thú, kích thích �'ng c: bên trong c�a trD, lôi cu]n trD vào vi�c 

tham gia tích c�c các ho<t �'ng, t<o tình hu]ng có vFn �� cho trD ho<t 

�'ng, �@c bi�t là ho<t �'ng tr/i nghi�m. 

—  T<o �i�u ki�n v
t chFt và th0i gian c�n thi4t �5 trD �67c hành �'ng, tr/i 

nghi�m, �67c th5 hi�n hay bi5u �<t tình c/m, nhu c�u mong mu]n, suy 

nghA c�a mình vVi m	i ng60i. 

II. ĐÁNH GIÁ CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA NỘI DUNG 2 

*  Hãy �ánh d/u vào nhIng ý mà b*n cho là phù hDp nh/t vEi suy ngh  

c'a mình. 

1.  M"c tiêu c'a vi5c s: d"ng ph01ng pháp d*y h3c tích c,c là: 

a.  Nâng cao n�ng l�c ngh� nghi�p. 

b.  Phát huy tính tích c�c c�a trD. 

c.  Chú tr	ng bIi d6{ng ph6:ng pháp t� ho<t �'ng cho trD. 

d.  D<y ki4n th�c c: b/n, v)ng ch`c cho trD. 

2.  Ph01ng pháp d*y h3c tích c,c là: 

a.  T�ng c60ng tính ch� �'ng, tích c�c trong d<y h	c c�a giáo viên. 

b.  Phát huy tính tích c�c c�a trD. 

c.  Chuy5n tr	ng tâm tP ho<t �'ng d<y c�a giáo viên sang ho<t �'ng h	c 

c�a trD. 

d.  Làm thay �Hi thói quen h	c t
p th# �'ng c�a ng60i h	c. 

3.  S: d"ng ph01ng pháp nào d0Ei �ây phát huy h1n n�i dung phát tri�n 

tình c�m, k n�ng xã h�i: 

a.  Giáo viên truy�n �<t, gi/i thích và minh h	a ki4n th�c có s�n. 

b.  Giáo viên bi5u diUn minh h	a và gi/i thích. 
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c.  TrD t� th�c hành, quan sát, tìm tòi. 

d.  Giáo viên cùng tham gia ho<t �'ng vVi trD. 

*  Ph�n h+i cho câu h&i t, �ánh giá: 

1. b   2. b   3. d 

III. BÀI TẬP PHÁT TRIỂN KĨ NĂNG CHO NỘI DUNG 2 

Thi4t k4 m't ho<t �'ng giáo d#c có v
n d#ng ph6:ng pháp d<y h	c tích 

c�c phù h7p vVi n'i dung phát tri5n tình c/m, kA n�ng xã h'i c# th5 nào 

�ó c�a m't �]i t67ng trD mà b<n �ang giáo d#c. 

Nội dung 3 

THỰC HÀNH PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TÍCH CỰC THÍCH HỢP VỚI 

NỘI DUNG PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM, KĨ NĂNG XÃ HỘI 

I. CÁC HOẠT ĐỘNG 

Hoạt động 1. Thực hành phương pháp dạy học tích cực thích 

hợp với nội dung phát triển tình cảm, kĩ năng xã hội của 

trẻ em ở độ tuổi nhà trẻ. 

1. Lí do phải thực hành phương pháp dạy học tích cực phù hợp với nội 

dung phát triển tình cảm, kĩ năng xã hội của trẻ em ở độ tuổi 

nhà trẻ 

—  Giúp giáo viên bi4t v
n d#ng các cách th�c giáo d#c nhm làm b'c l' và 

phát tri5n các s`c thái tình c/m, kA n�ng xã h'i c�a trD S �' tuHi nhà trD. 

—  Giúp giáo viên nh
n ra �67c �i5m m<nh, �i5m y4u, c: h'i, thách th�c 

�]i vVi b/n thân trong �ng d#ng PPDHTC vào tH ch�c các ho<t �'ng 

phát tri5n tình c/m xã h'i c�a trD �' tuHi nhà trD. 

—  Giúp giáo viên có �67c kinh nghi�m, tr/i nghi�m, có kA n�ng trong vi�c su 

d#ng các ph6:ng pháp d<y h	c tích c�c phù h7p vVi n'i dung phát tri5n 

tình c/m, kA n�ng xã h'i trong ho<t �'ng giáo d#c trD �' tuHi nhà trD. 

2. Mục đích, yêu cầu 

 Ng60i h	c c�n: 

—   N`m v)ng: 

+  C: sS �5 th�c hi�n m't ho<t �'ng giáo d#c áp d#ng ph6:ng pháp d<y 

h	c tích c�c phù h7p vVi n'i dung phát tri5n tình c/m, kA n�ng xã h'i c�a 

trD �' tuHi nhà trD: 
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•  p]i t67ng c# th5: TrD S giai �o<n nào trong �' tuHi này?  

•  N'i dung giáo d#c c# th5 phù h7p vVi �]i t67ng giáo d#c. 

+  pi�u ki�n �5 th�c hi�n m't ho<t �'ng giáo d#c áp d#ng ph6:ng pháp 

d<y h	c tích c�c phù h7p vVi n'i dung phát tri5n tình c/m, kA n�ng xã h'i 

c�a trD �' tuHi nhà trD. 

•  Môi tr60ng cho trD ho<t �'ng, mà S �ây �a d<ng các ho<t �'ng �5 trD 

c/m nh
n và bi5u �<t tình c/m xã h'i: Ho<t �'ng giáo d#c âm nh<c, ho<t 

�'ng k5 chuy�n... 

•  Lo<i hình môi tr60ng: trong lVp h	c và ngoài lVp h	c (sân tr60ng...). 

•  L�a ch	n môi tr60ng thích h7p nhFt vVi m#c tiêu h	c t
p. 

•  Yêu c�u �]i vVi môi tr60ng cho trD ho<t �'ng: an toàn và v� sinh, có tác 

d#ng giáo d#c, có tính th m mA, h7p lí trong vi�c s`p x4p ph6:ng ti�n h	c 

t
p và c/nh quan chung (�60ng �i l]i l<i thu
n ti�n, tránh tai n<n ho@c 

v6Vng víu khi �i l<i, giáo viên có th5 bao quát �67c các trD ho<t �'ng).  

•  Xây d�ng môi tr60ng cho trD ho<t �'ng. 

•  TH ch�c cho trD ho<t �'ng. 

+  Xây d�ng k4 ho<ch tri5n khai ho<t �'ng giáo d#c (ch� �� — bài h	c), bao 

gIm các b6Vc: 

•  M#c tiêu; 

•  Chu n bM; 

•  TH ch�c ho<t �'ng. 

—  Bi4t �ng d#ng ph6:ng pháp d<y h	c tích c�c trong lAnh v�c phát tri5n 

tình c/m, kA n�ng xã h'i c�a trD �' tuHi nhà trD. 

—  Bi4t �ánh giá các ho<t �'ng giáo d#c c�a b/n thân và �Ing nghi�p trong 

m't lAnh v�c giáo d#c c# th5 (phát tri5n tình c/m, kA n�ng xã h'i c�a trD 

�' tuHi nhà trD). 

3. Chủ đề 

Ch� �� 1: Dng d)ng ph3<ng pháp d,y h>c tích c?c vào t# ch.c ho,t ��ng giáo 

d)c phát trin tình c�m c�a tr  " �� tu#i nhà tr . 

a. Nhi�m v
 

—  Hãy �6a ra m't s] ho<t �'ng c�n su d#ng ph6:ng pháp d<y h	c tích c�c 

thích h7p vVi n'i dung phát tri5n tình c/m c�a trD S m]c tuHi c# th5 c�a 

trD tuHi nhà trD. 
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—  Hãy tH ch�c ho<t �'ng �ó theo cách c�a b<n �5 làm sao �em l<i hi�u qu/ 

giáo d#c t]t nhFt. 

—  B<n rút ra �67c bài h	c gì cho b/n thân khi tH ch�c các ho<t �'ng �ó. 

b. Thông tin ph�n h�i 

—  TrD 12 tháng tuHi:  

+  N'i dung giáo d#c phát tri5n tình c/m ch� y4u là giúp trD b'c l' c/m 

xúc khi nghe các âm thanh khác nhau; b'c l' c/m xúc vVi ng60i l<, 

ng60i quen. 

+  N'i dung giáo d#c tình c/m �67c ti4n hành ch� y4u thông qua ho<t 

�'ng giao l6u c/m xúc gi)a giáo viên vVi trD. 

+  Ch� �� ho<t �'ng c# th5: B'c l' c/m xúc vVi ng60i l<, ng60i quen. 

+  Bài h	c: B<n nào �ây? 

+  M#c tiêu: TrD bi4t và g`n bó vVi các b<n xung quanh mình. 

+  TH ch�c ho<t �'ng: 

Ph3<ng pháp 

d,y h>c tích 

c?c thích h9p 

Ho,t ��ng c�a giáo viên 

Ho,t ��ng  

c�a tr  

Ho<t �'ng  

cá nhân 

— Giáo viên h6Vng d|n cách giVi thi�u tên. 

— Giáo viên làm m|u. 

— TrD l`ng nghe. 

— TrD làm theo. 

Kích thích  

trD b'c l' 

Giáo viên trò chuy�n vVi tPng trD, g	i tên 

trD, giVi thi�u tên các b<n. 

TrD b`t ch6Vc các 

�'ng tác c�a cô. 

Th�c hành 

Giáo viên h6Vng d|n, làm m|u các �'ng 

tác thân thi�n (c�m tay nhau...). 

TrD t� làm. 

—  TrD 12 — 24 tháng tuHi:  

+  N'i dung giáo d#c phát tri5n tình c/m ch� y4u là giúp trD nh
n bi4t tên 

g	i và m't vài �@c �i5m c�a b/n thân, nh
n bi4t và th5 hi�n m't s] tr<ng 

thái c/m xúc c�a b/n thân nh6 vui, buIn, t�c gi
n. 

+  N'i dung giáo d#c tình c/m �67c ti4n hành ch� y4u thông qua ho<t �'ng 

giao l6u c/m xúc, giao ti4p, ho<t �'ng vVi �I v
t, �I ch:i và ho<t �'ng vVi 

các b<n cùng trang l�a S n:i sinh s]ng ho@c trong nhóm lVp h	c. 
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+  Ch� �� ho<t �'ng c# th5. 

+  Bài h	c: Bé c60i xinh. 

+  M#c tiêu: Bé bi4t cách nh
n bi4t khuôn m@t, t
p th5 hi�n tr<ng thái c�a 

khuôn m@t. 

+  Chu n bM: G6:ng soi. 

+  TH ch�c ho<t �'ng: 

Ph3<ng pháp 

d,y h>c tích c?c 

thích h9p 

Ho,t ��ng c�a giáo viên Ho,t ��ng c�a tr  

Ho<t �'ng  

cá nhân 

— Giáo viên giVi thi�u bài h	c. 

— Giáo viên làm m|u. 

— TrD l`ng nghe. 

— TrD làm theo. 

Ho<t �'ng nhóm 

— Giáo viên làm cùng trD. 

— Giáo viên chia nhóm trD. 

— TrD làm cùng giáo viên. 

— TrD trong nhóm làm  

cùng nhau. 

Kích thích trD 

b'c l' 

Giáo viên bi5u �<t các tr<ng 

thái khuôn m@t: c60i, m4u... 

— TrD làm theo. 

— Nhóm trD cùng bi5u �<t 

tr<ng thái khuôn m@t (trD nhìn 

nhau, h	c nhau th5 hi�n). 

Th�c hành 

Giáo viên h6Vng d|n trD làm 

theo cô. 

— TrD b`t ch6Vc các �'ng tác 

c�a cô. 

— TrD 24 — 36 tháng tuHi: 

+  N'i dung giáo d#c phát tri5n tình c/m ch� y4u là giúp trD ý th�c v� b/n 

thân, bi4t th5 hi�n m't s] tr<ng thái c/m xúc. 

+  N'i dung giáo d#c tình c/m �67c ti4n hành ch� y4u �67c th�c hi�n 

qua vi�c trD tích c�c giao ti4p vVi ng60i ch�m sóc, vVi b<n, ho<t �'ng 

vVi �I v
t... 

+  Ch� �� ho<t �'ng c# th5: Giáo d#c trD ý th�c v� b/n thân. 

+  Bài h	c: Trò chuy�n vVi búp bê. 

+  M#c �ích: T<o cho trD t� bi4t giVi thi�u v� b/n thân. 

+  Chu n bM: Búp bê. 
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+  Ho<t �'ng: 

Ph3<ng pháp d,y h>c 

tích c?c thích h9p 

Ho,t ��ng c�a giáo viên Ho,t ��ng c�a tr  

Ho<t �'ng cá nhân 

— Giáo viên giVi thi�u vVi 

trD m't b<n mVi (búp bê). 

— Giáo viên làm m|u: chào, 

giVi thi�u tên... 

— TrD l`ng nghe. 

— TrD làm theo. 

Ho<t �'ng nhóm 

— Giáo viên làm cùng trD. 

— Giáo viên chia nhóm trD. 

— TrD làm cùng giáo viên. 

— TrD trong nhóm làm  

cùng nhau. 

Kích thích trD b'c l' 

— Giáo viên khuy4n khích 

trD ch� �'ng giVi thi�u b/n 

thân vVi b<n. 

— TrD nhìn nhau, h	c 

nhau th5 hi�n. 

Th�c hành 

Giáo viên h6Vng d|n trD 

làm theo cô. 

— TrD b`t ch6Vc các �'ng 

tác c�a cô. 

Ch� �� 2: Dng d)ng ph3<ng pháp d,y h>c tích c?c vào t# ch.c ho,t ��ng giáo 

d)c phát trin k� n�ng xã h�i c�a tr  " �� tu#i nhà tr . 

a. Nhi�m v
 

—  Hãy �6a ra m't s] ho<t �'ng c�n su d#ng ph6:ng pháp d<y h	c tích c�c 

thích h7p vVi n'i dung phát tri5n kA n�ng xã h'i c�a trD S m]c tuHi c# th5 

c�a trD tuHi nhà trD. 

— Hãy tH ch�c ho<t �'ng �ó theo cách c�a b<n �5 làm sao �em l<i hi�u qu/ 

giáo d#c t]t nhFt. 

—  B<n rút ra �67c bài h	c gì cho b/n thân khi tH ch�c các ho<t �'ng �ó? 

b. Thông tin ph�n h�i 

— TrD 12 tháng tuHi:  

+  N'i dung giáo d#c phát tri5n kA n�ng xã h'i là giúp trD b`t ch6Vc m't s] 

cu ch^, �i�u b', �'ng tác c�a ng60i lVn nh6 v|y tay... 

+  N'i dung giáo d#c kA n�ng xã h'i ch� y4u là tH ch�c các ho<t �'ng phát 

tri5n m]i quan h� tích c�c c�a trD vVi các s� v
t, hi�n t67ng g�n goi. 
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+  Ch� �� ho<t �'ng c# th5: B`t ch6Vc cu ch^, �i�u b'. 

+  Bài h	c: Bé chào b<n. 

+  M#c �ích: TrD bi4t th�c hi�n theo ch^ d|n c�a ng60i khác. 

+  Ho<t �'ng: 

Ph3<ng pháp d,y h>c 

tích c?c thích h9p 

Ho,t ��ng c�a giáo viên  Ho,t ��ng c�a tr  

Ho<t �'ng cá nhân — Cô làm m|u. — TrD làm theo. 

Kích thích trD b'c l' — Khen trD liên t#c. — TrD t� làm. 

Th�c hành — Cô c�m tay trD h6Vng d|n. — TrD làm theo yêu c�u c�a cô. 

—  TrD 12 — 24 tháng: 

+  N'i dung giáo d#c phát tri5n kA n�ng xã h'i ch� y4u là giáo d#c m]i quan 

h� tích c�c vVi con ng60i và s� v
t g�n goi; trD có hành vi v�n hóa giao 

ti4p �:n gi/n. 

+  N'i dung giáo d#c ch� y4u là tH ch�c các ho<t �'ng và các tình hu]ng 

giao ti4p. 

+  Ch� �� ho<t �'ng c# th5: T
p su d#ng �I dùng, �I ch:i. 

+  Bài h	c: Ch:i x4p màu. 

+  M#c tiêu: Bé bi4t cách nh
n bi4t và g	i tên các màu s`c khác nhau. 

+  Chu n bM: Các �I ch:i, kh]i hình nh�a có nhi�u màu xanh, �1, vàng, 

tr`ng… 

+  TH ch�c ho<t �'ng: 

Ph3<ng pháp d,y h>c 

tích c?c thích h9p 

Ho,t ��ng c�a giáo viên Ho,t ��ng c�a tr  

Ho<t �'ng cá nhân 

— Giáo viên giVi thi�u  

trò ch:i. 

— Giáo viên c�m �I ch^ màu. 

— TrD l`ng nghe. 

— TrD làm theo. 

Ho<t �'ng nhóm 

— Giáo viên làm cùng trD. 

— Giáo viên chia nhóm trD. 

— TrD làm cùng giáo viên. 

— TrD trong nhóm làm  

cùng nhau. 
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Ph3<ng pháp d,y h>c 

tích c?c thích h9p 

Ho,t ��ng c�a giáo viên Ho,t ��ng c�a tr  

Kích thích trD b'c l' 

Giáo viên quan sát trD 

làm, khuy4n khích trD c] 

g`ng và khen ng7i trD. 

— TrD làm theo. 

— Nhóm trD cùng nhau 

x4p �I ch:i thành hình 

kh]i theo yêu c�u c�a cô. 

Th�c hành 

Giáo viên h6Vng d|n trD 

làm theo cô. 

TrD b`t ch6Vc các �'ng 

tác c�a cô. 

— TrD tP 24 — 36 tháng: 

+  N'i dung giáo d#c phát tri5n kA n�ng xã h'i ch� y4u là giáo d#c m]i quan 

h� tích c�c vVi m	i ng60i xung quanh (chào h1i, c/m :n), làm m't s] 

vi�c �:n gi/n... 

+  N'i dung giáo d#c ch� y4u �67c th�c hi�n thông qua vi�c trD �67c tích 

c�c tham gia ho<t �'ng vVi �I v
t, �I ch:i... 

+  Ch� �� ho<t �'ng c# th5: Hành vi giao ti4p v�n hóa �:n gi/n. 

+  Bài h	c: Nói chuy�n bng �i�n tho<i. 

+  M#c �ích: TrD h	c cách giao ti4p. 

+  Chu n bM: pi�n tho<i �I ch:i. 

+  Ho<t �'ng: 

Ph3<ng pháp d,y h>c 

tích c?c thích h9p 

Ho,t ��ng c�a giáo viên Ho,t ��ng c�a tr  

Ho<t �'ng cá nhân 
— Giáo viên giVi thi�u  

trò ch:i. 

— Giáo viên c�m �I ch:i 

h6Vng d|n. 

— TrD l`ng nghe. 

— TrD làm theo. 

Ho<t �'ng nhóm — Giáo viên làm cùng trD. 

— Giáo viên chia nhóm trD. 

— TrD làm cùng giáo viên. 

— TrD trong nhóm làm  

cùng nhau. 

Kích thích trD b'c l' 
Giáo viên quan sát trD 

làm, khuy4n khích trD c] 

g`ng và khen ng7i trD. 

— TrD làm theo. 

— Nhóm trD cùng nhau nói 

chuy�n qua �i�n tho<i, 

nói chuy�n vVi nhau. 
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Ph3<ng pháp d,y h>c 

tích c?c thích h9p 

Ho,t ��ng c�a giáo viên Ho,t ��ng c�a tr  

Th�c hành 
Giáo viên h6Vng d|n trD 

làm theo cô. 

TrD b`t ch6Vc các �'ng 

tác c�a cô. 

Hoạt động 2. Thực hành phương pháp dạy học tích cực thích 

hợp với nội dung phát triển tình cảm, kĩ năng xã hội của 

trẻ em ở độ tuổi mẫu giáo. 

1. Lí do cần phải thực hành phương pháp dạy học tích cực phù hợp với 

nội dung phát triển tình cảm, kĩ năng xã hội của trẻ em ở độ tuổi 

mẫu giáo 

—  Giúp giáo viên bi4t v
n d#ng các cách th�c giáo d#c nhm làm b'c l' và 

phát tri5n các s`c thái tình c/m, kA n�ng xã h'i c�a trD S �' tuHi m|u giáo. 

—  Giúp giáo viên nh
n ra �67c �i5m m<nh, �i5m y4u, c: h'i, thách th�c 

�]i vVi b/n thân trong �ng d#ng PPDHTC vào tH ch�c các ho<t �'ng 

phát tri5n tình c/m xã h'i c�a trD S �' tuHi m|u giáo. 

—  Giúp giáo viên có �67c kinh nghi�m, tr/i nghi�m, có kA n�ng trong vi�c 

su d#ng các ph6:ng pháp d<y h	c tích c�c phù h7p vVi n'i dung phát 

tri5n tình c/m, kA n�ng xã h'i trong ho<t �'ng giáo d#c �]i vVi trD �' tuHi 

m|u giáo. 

2. Mục đích yêu cầu 

 Ng60i h	c c�n: 

—  N`m v)ng: 

+  C: sS �5 th�c hi�n m't ho<t �'ng giáo d#c áp d#ng ph6:ng pháp d<y 

h	c tích c�c phù h7p vVi n'i dung phát tri5n tình c/m, kA n�ng xã h'i c�a 

trD m�m non: 

•  p]i t67ng c# th5: TrD S giai �o<n nào?  

•  N'i dung giáo d#c c# th5 phù h7p vVi �]i t67ng giáo d#c: 

Ví d#: p]i t67ng là trD lVp m|u giáo bé (3 — 4 tuHi). 

 N'i dung giáo d#c: phát tri5n tình c/m — th5 hi�n ý th�c b/n thân. 

+  pi�u ki�n �5 th�c hi�n m't ho<t �'ng giáo d#c áp d#ng ph6:ng pháp 

d<y h	c tích c�c phù h7p vVi n'i dung phát tri5n tình c/m, kA n�ng xã h'i 

c�a trD S �' tuHi m|u giáo: 
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•  Môi tr60ng cho trD ho<t �'ng, mà S �ây �a d<ng các ho<t �'ng �5 trD 

c/m nh
n và bi5u �<t tình c/m xã h'i: Ho<t �'ng giáo d#c âm nh<c, ho<t 

�'ng t<o hình, ho<t �'ng k5 chuy�n, ho<t �'ng �óng kMch, ch:i trò ch:i 

�óng vai… 

•  Lo<i hình môi tr60ng: trong lVp h	c và ngoài lVp h	c (sân tr60ng, dã ngo<i...). 

•  L�a ch	n môi tr60ng thích h7p nhFt vVi m#c tiêu h	c t
p. 

•  Yêu c�u �]i vVi môi tr60ng cho trD ho<t �'ng: an toàn và v� sinh, có 

tác d#ng giáo d#c, có tính th m mA, h7p lí trong vi�c s`p x4p ph6:ng 

ti�n h	c t
p và c/nh quan chung (�60ng �i l]i l<i thu
n ti�n, tránh tai 

n<n ho@c v6Vng víu khi �i l<i, giáo viên có th5 bao quát �67c các trD 

ho<t �'ng).  

•  Xây d�ng môi tr60ng cho trD ho<t �'ng. 

•  TH ch�c cho trD ho<t �'ng. 

+  Xây d�ng k4 ho<ch tri5n khai ho<t �'ng giáo d#c (ch� �� — bài h	c): Bao 

gIm các b6Vc: 

•  M#c tiêu. 

•  Chu n bM. 

•  TH ch�c ho<t �'ng. 

—  Bi4t �ng d#ng ph6:ng pháp d<y h	c tích c�c trong lAnh v�c phát tri5n 

tình c/m, kA n�ng xã h'i c�a trD �' tuHi m|u giáo. 

—  Bi4t �ánh giá các ho<t �'ng giáo d#c c�a b/n thân và �Ing nghi�p trong 

m't lAnh v�c giáo d#c c# th5 (phát tri5n tình c/m, kA n�ng xã h'i c�a trD 

�' tuHi m|u giáo). 

3. Chủ đề 

Ch� �� 1: Dng d)ng ph3<ng pháp d,y h>c tích c?c vào t# ch.c ho,t ��ng giáo 

d)c phát trin tình c�m c�a tr  " �� tu#i m'u giáo. 

a. Nhi�m v
 

—  Hãy �6a ra m't s] ho<t �'ng c�n su d#ng ph6:ng pháp d<y h	c tích c�c 

thích h7p vVi n'i dung phát tri5n tình c/m c�a trD S m]c tuHi c# th5 c�a 

trD tuHi m|u giáo. 

—  Hãy tH ch�c ho<t �'ng �ó theo cách c�a b<n �5 làm sao �em l<i hi�u qu/ 

giáo d#c t]t nhFt. 

—  B<n rút ra �67c bài h	c gì cho b/n thân khi tH ch�c các ho<t �'ng �ó? 
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b. Thông tin ph�n h�i 

—  TrD tP 3 — 4 tuHi: 

+  N'i dung giáo d#c phát tri5n tình c/m ch� y4u là phát tri5n ý th�c v� b/n 

thân; nh
n bi4t và th5 hi�n c/m xúc, tình c/m vVi con ng60i và s� v
t 

hi�n t67ng xung quanh; giáo d#c tình c/m �]i vVi quê h6:ng, �Ft n6Vc, 

Bác HI. 

+  N'i dung giáo d#c c�n �67c th�c hi�n thông qua vi�c tích h7p vào các 

ho<t �'ng giáo d#c khác nh6 ho<t �'ng giáo d#c phát tri5n nh
n th�c và 

phát tri5n th m mA. 

+  Ch� �� ho<t �'ng c# th5: Phát tri5n ý th�c v� b/n thân. 

+  Bài h	c: B�c tranh v� nh)ng ��c tính t]t c�a em. 

+  M#c �ích: TrD bi4t m't s] ��c tính t]t và m<nh d<n chia sD thông tin c�a 

b/n thân vVi các b<n trong lVp. 

+  Chu n bM: GiFy, bút màu. 

+  Ho<t �'ng: 

Ph3<ng pháp d,y h>c 

tích c?c thích h9p 

Ho,t ��ng c�a giáo viên Ho,t ��ng c�a tr  

Ho<t �'ng cá nhân 

— Giáo viên giVi thi�u  

bài h	c. 

— Giáo viên chu n bM v
t 

li�u phát cho trD. 

— Giáo viên vi4t tên trD lên 

phía sau m@t giFy. 

— Giáo viên h1i: B<n nào 

bi4t ��c tính t]t là gì? 

— TrD l`ng nghe. 

— TrD chu n bM tô màu. 

Ho<t �'ng nhóm 

— Giáo viên làm cùng trD. 

— Giáo viên chia nhóm trD. 

— Giáo viên chu n bM và 

phát cho m$i nhóm trD 1 

hình v~ v� các ��c tính 

t]t (giáo viên chu n bM 

s�n và h6Vng d|n màu 

t6:ng �ng vVi ��c tính). 

— TrD làm cùng giáo viên. 

— TrD trong nhóm làm 

cùng nhau — dán hình c�a 

tPng thành viên lên t60ng. 
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Ph3<ng pháp d,y h>c 

tích c?c thích h9p 

Ho,t ��ng c�a giáo viên Ho,t ��ng c�a tr  

Kích thích trD b'c l' 

— Giáo viên mS nh<c nhs 

trong khi trD tô màu 

nh)ng ��c tính t]t mà trD 

thFy là mình có. 

— TrD say s6a tô màu. 

 

Th�c hành 

— Giáo viên thu l<i hình tô 

màu c�a trD. 

— Giáo viên cho các bé 

��ng theo vòng tròn và 

n`m tay nhau. 

— M$i trD l�n l67t nói v� 2 

��c tính t]t c�a mình. 

— TrD 4 — 5 tuHi: 

+  N'i dung giáo d#c phát tri5n tình c/m ch� y4u là phát tri5n ý th�c v� b/n 

thân, t� tin, t� l�c; nh
n bi4t và th5 hi�n c/m xúc, tình c/m vVi con ng60i 

và s� v
t hi�n t67ng xung quanh; giáo d#c trD kính yêu Bác HI, quan tâm 

di tích lMch su, v�n hóa truy�n th]ng c�a quê h6:ng, �Ft n6Vc. 

+  N'i dung giáo d#c c�n �67c th�c hi�n thông qua vi�c tích h7p vào các 

ho<t �'ng giáo d#c khác nh6 ho<t �'ng giáo d#c phát tri5n nh
n th�c và 

phát tri5n th m mA; thông qua nhi�u lo<i hình tH ch�c khác nhau: ho<t 

�'ng trên lVp, ho<t �'ng m	i lúc, m	i n:i, ho<t �'ng theo nhóm... 

+  Ch� �� ho<t �'ng c# th5: Giáo d#c trD nh
n bi4t, th5 hi�n c/m xúc, tình 

c/m vVi con ng60i và s� v
t hi�n t67ng xung quanh. 

+  Bài h	c: Nh)ng trái tim và nh)ng ��c tính t]t. 

+  M#c tiêu: Bé bi4t th5 hi�n tình yêu th6:ng vVi m	i ng60i. 

+  Chu n bM: GiFy (c`t hình trái tim), sáp màu. 

+  TH ch�c ho<t �'ng: 

Ph3<ng pháp d,y h>c 

tích c?c thích h9p 

Ho,t ��ng c�a giáo viên Ho,t ��ng c�a tr  

Ho<t �'ng cá nhân 

— Giáo viên giVi thi�u bài h	c. 

— Giáo viên chu n bM v
t 

li�u phát cho trD. 

— Giáo viên vi4t tên trD lên 

phía sau m@t giFy. 

— TrD l`ng nghe. 

— TrD tô màu trái tim. 
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Ph3<ng pháp d,y h>c 

tích c?c thích h9p 

Ho,t ��ng c�a giáo viên Ho,t ��ng c�a tr  

Ho<t �'ng nhóm 

— Giáo viên làm cùng trD. 

— Giáo viên chia nhóm trD. 

— Giáo viên chu n bM và 

phát cho m$i nhóm trD 1 

hình trái tim lVn. 

— TrD làm cùng giáo viên. 

— TrD trong nhóm làm 

cùng nhau — dán trái tim 

c�a tPng thành viên lên 

trái tim chung c�a nhóm. 

Kích thích trD b'c l' 

— Giáo viên mS nh<c nhs 

trong khi trD làm nh)ng 

trái tim. 

— TrD say s6a tô màu. 

Th�c hành 

— Giáo viên thu l<i hình tô 

màu c�a trD. 

— Giáo viên phát cho m$i 

trD m't hình ng|u nhiên 

(không có hình c�a mình). 

Giáo viên yêu c�u trD nói 

��c tính t]t c�a b<n, rIi v~ 

gì �ó lên hình trái tim 

mang tên b<n tr6Vc khi 

�6a l<i cho b<n. 

— TrD nói ��c tính c�a b<n. 

— TrD th5 hi�n tình c/m 

c�a mình vVi b<n bng v~ 

lên trái tim mang tên b<n. 

TrD gui l<i b<n hình trái 

tim mang tên b<n. 

—  TrD 5 — 6 tuHi: 

+  N'i dung phát tri5n tình c/m ch� y4u là nh
n bi4t �i5m gi]ng nhau gi)a 

b/n thân và ng60i khác, bi4t vM trí và trách nhi�m c�a mình trong gia 

�ình, lVp h	c, th�c hi�n m't s] công vi�c �:n gi/n �67c gia �ình và cô 

giáo giao cho (cFt �I, tr�c nh
t, x4p d	n �I �<c...), bi4t bày t1 tình c/m 

phù h7p vVi tr<ng thái c/m xúc c�a ng60i khác trong các tình hu]ng giao 

ti4p khác nhau... 

+  N'i dung giáo d#c phát tri5n tình c/m c�n �67c tích h7p vào các ho<t 

�'ng giáo d#c khác nh6 giáo d#c phát tri5n th m mA, giáo d#c phát tri5n 

ngôn ng)... Khi tH ch�c các ho<t �'ng giáo d#c giáo viên nên t<o �i�u 

ki�n và c: h'i �5 trD �67c tr/i nghi�m, th�c hành bSi �ây là cách th�c 

quan tr	ng �5 trD c/m nh
n v� m@t tình c/m. 

+  G7i ý ch� �� ho<t �'ng: Giáo d#c lòng yêu quê h6:ng �Ft n6Vc. 

+  Bài h	c: Ngày t4t quê em. 
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+  M#c �ích: TrD bi4t v� m't s] t
p quán, nét v�n hóa c�a ngày t4t cH truy�n.  

+  Chu n bM: Tranh /nh, b�ng hình v� ngày t4t, giFy màu, hI dán. 

+  Ho<t �'ng: 

Ph3<ng pháp d,y h>c 

tích c?c thích h9p 

Ho,t ��ng c�a giáo viên Ho,t ��ng c�a tr  

Ho<t �'ng cá nhân 

— Giáo viên giVi thi�u bài h	c. 

— Giáo viên h6Vng d|n trD 

xem b�ng hình. 

— TrD l`ng nghe. 

— TrD v~ và tô màu b�c 

tranh. 

Ho<t �'ng nhóm 

— Giáo viên cùng th/o lu
n 

vVi trD v� khung c/nh c�a 

ngày t4t nh6 th0i ti4t, các 

lo<i hoa, cây c/nh... 

— Giáo viên chia nhóm trD. 

— Giáo viên chu n bM và 

phát cho m$i nhóm trD 1 

t0 giFy A0. 

— TrD làm cùng GV. 

— TrD trong nhóm làm 

cùng nhau — v~, tô màu 

b�c tranh ngày t4t. 

Kích thích trD b'c l' 

Giáo viên mS nh<c nhs 

trong khi trD làm vi�c. 

TrD say s6a tô màu. 

Th�c hành 

— Giáo viên phát cho m$i 

trD m't t0 giFy A4. 

— Giáo viên yêu c�u trD t/ 

l<i ngày t4t quê em. 

— TrD nói v� n'i dung 

b�c tranh. 

— TrD th5 hi�n tình c/m 

c�a mình thông qua 

miêu t/ b�c tranh. 

Ch� �� 2: Dng d)ng ph3<ng pháp d,y h>c tích c?c vào t# ch.c ho,t ��ng giáo 

d)c phát trin k� n�ng xã h�i c�a tr  " �� tu#i m'u giáo 

a. Nhi�m v
 

—  Hãy �6a ra m't s] ho<t �'ng c�n su d#ng ph6:ng pháp d<y h	c tích c�c 

thích h7p vVi n'i dung phát tri5n kA n�ng xã h'i c�a trD S m]c tuHi c# th5 

c�a trD m|u giáo. 

— Hãy tH ch�c ho<t �'ng �ó theo cách c�a b<n �5 làm sao �em l<i hi�u qu/ 

giáo d#c t]t nhFt. 

—  B<n rút ra �67c bài h	c gì cho b/n thân khi tH ch�c các ho<t �'ng �ó? 
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b. Thông tin ph�n h�i 

—  TrD 3 — 4 tuHi:  

+  N'i dung giáo d#c phát tri5n kA n�ng xã h'i là, kA n�ng �ng xu phù h7p 

vVi nh)ng ng60i xung quanh: lU phép vVi ng60i trên, quan tâm nh60ng 

nhMn em nh1, quan tâm giúp �{ ng60i thân và b<n cùng lVp; kA n�ng h7p 

tác; kA n�ng giao ti4p lMch s�, lU phép; thái �' và hành vi th5 hi�n quan 

tâm b/o v� môi tr60ng: gi) v� sinh n:i công c'ng, ti4t ki�m n6Vc, ch�m 

sóc cây c]i và con v
t g�n goi... 

+  N'i dung giáo d#c giáo d#c kA n�ng xã h'i ch� y4u là tH ch�c các ho<t 

�'ng c�n �67c th�c hi�n thông qua vi�c tích h7p vào các ho<t �'ng giáo 

d#c khác nh6 ho<t �'ng giáo d#c phát tri5n nh
n th�c và phát tri5n 

th m mA. 

+  Ch� �� ho<t �'ng c# th5: Giáo d#c hành vi và quy t`c �ng xu xã h'i. 

+  Bài h	c: Trò ch:i khách �4n ch:i nhà. 

+  M#c �ích: TrD bi4t m't s] quy t`c �ng xu khi �ón khách và khi làm khách. 

+  Chu n bM: pI ch:i gia �ình, bàn gh4, Fm chén. 

+  Ho<t �'ng: 

Ph3<ng pháp d,y h>c 

tích c?c thích h9p 

Ho,t ��ng c�a giáo viên Ho,t ��ng c�a tr  

Ho<t �'ng cá nhân 

— Giáo viên giVi thi�u  

trò ch:i. 

— Giáo viên h6Vng d|n trD 

nh)ng vi�c c�n làm khi 

tham gia trò ch:i (chào, 

h1i, m0i ngIi, m0i n6Vc...). 

— TrD l`ng nghe. 

 

— TrD làm theo. 

Ho<t �'ng nhóm 

— Giáo viên làm cùng trD. 

— Giáo viên chia nhóm trD. 

— TrD làm cùng giáo viên. 

— TrD trong nhóm làm 

cùng nhau. 

Kích thích trD b'c l' 

Giáo viên quan sát trD 

làm, khuy4n khích trD c] 

g`ng và khen ng7i trD. 

— TrD làm theo. 

— Nhóm trD phân vai và cùng 

nhau th�c hi�n trò ch:i. 

Th�c hành 

Giáo viên quan sát và có 

g7i ý khi c�n thi4t. 

TrD t� l�a ch	n vai ch:i 

và t� ch:i. 
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—  TrD 4 — 5 tuHi:  

+  N'i dung giáo d#c phát tri5n kA n�ng xã h'i là, giáo d#c các hành vi  

và quy t`c �ng xu xã h'i; bi4t chia sD, h7p tác, bi4t quan tâm b/o v�  

môi tr60ng... 

+  N'i dung giáo d#c giáo d#c kA n�ng xã h'i ch� y4u là tH ch�c các ho<t 

�'ng giáo d#c tích h7p và tH ch�c ho<t �'ng �5 trD t� tr/i nghi�m. 

+  Ch� �� ho<t �'ng c# th5: H7p tác. 

+  Bài h	c: Mâm c$ �êm rm. 

+  M#c tiêu: T<o d�ng kA n�ng bi4t làm vi�c cùng b<n. 

+  Chu n bM: GiFy, sáp màu, hI dán, hình hoa qu/ bng giFy. 

+  TH ch�c ho<t �'ng: 

Ph3<ng pháp d,y h>c 

tích c?c thích h9p 

Ho,t ��ng c�a giáo viên Ho,t ��ng c�a tr  

Ho<t �'ng cá nhân 

Giáo viên giVi thi�u trò 

ch:i và lu
t ch:i. 

TrD l`ng nghe. 

TrD làm theo. 

Ho<t �'ng nhóm 

Giáo viên chia nhóm trD. 
TrD trong nhóm làm  

cùng nhau. 

Kích thích trD b'c l' 

Giáo viên quan sát trD 

làm, khuy4n khích trD c] 

g`ng và khen ng7i các 

nhóm trD. 

Nhóm trD cùng nhau 

phân công nhi�m v#, tô 

màu, dán hình �5 t<o 

thành b�c tranh mâm c$ 

t4t trung thu. 

Th�c hành 

Giáo viên h6Vng d|n trD 

th�c hi�n nhi�m v#. 

TrD th�c hi�n nhi�m v#. 

—  TrD 5 — 6 tuHi:  

+  N'i dung giáo d#c phát tri5n kA n�ng xã h'i là, giáo d#c các hành vi 

và quy t`c �ng xu xã h'i; bi4t chia sD, h7p tác, bi4t quan tâm b/o v� 

môi tr60ng... 

+  N'i dung giáo d#c kA n�ng xã h'i ch� y4u là tH ch�c các ho<t �'ng giáo 

d#c tích h7p và tH ch�c ho<t �'ng �5 trD t� tr/i nghi�m, tham gia vào các 

ho<t �'ng... 



ỨNG DỤNG PPDH TÍCH CỰC TRONG LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM, KĨ NĂNG XÃ HỘI  |  155  

+  Ch� �� ho<t �'ng c# th5: B/o v� môi tr60ng. 

+  Bài h	c: TrIng và ch�m sóc cây. 

+  M#c �ích: TrD bi4t cây c�n �67c ch�m sóc và b/o v�, bi4t ch�m sóc cây. 

+  Chu n bM: Bình (ho@c c]c...); h<t gi]ng (h<t �$...). 

+  Ho<t �'ng: 

Ph3<ng pháp d,y h>c 

tích c?c thích h9p 

Ho,t ��ng c�a giáo viên Ho,t ��ng c�a tr  

Ho<t �'ng cá nhân 
— Giáo viên giVi thi�u 

nhi�m v#. 

— Giáo viên h6Vng d|n trD 

th�c hi�n nhi�m v#. 

— TrD l`ng nghe. 

— TrD làm theo. 

Ho<t �'ng nhóm 
— Giáo viên cùng trD th/o 

lu
n v� các lo<i h<t gi]ng 

mà trD có (tên g	i, hình 

d<ng, mu]n gieo h<t c�n 

làm gì...). 

— TrD làm và trao �Hi 

cùng nhau. 

Kích thích trD b'c l' 
— Giáo viên quan sát trD 

làm, khuy4n khích trD c] 

g`ng và khen ng7i trD. 

— TrD say s6a vVi công 

vi�c c�a mình: gieo h<t, 

t6Vi cây... 

Th�c hành 
— Giáo viên h6Vng d|n trD 

th�c hi�n nhi�m v#. 

— TrD th�c hi�n nhi�m v#. 

II. ĐÁNH GIÁ CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA NỘI DUNG 3 

1. Câu hỏi đánh giá 

1.  Khi ti4n hành su d#ng ph6:ng pháp d<y h	c tích c�c thích h7p vVi n'i 

dung phát tri5n tình c/m, kA n�ng xã h'i chúng ta c�n l6u ý �i�u gì? 

2.  Hãy su d#ng ph6:ng pháp d<y h	c tích c�c thích h7p vVi n'i dung phát 

tri5n tình c/m, kA n�ng xã h'i cho trD tuHi nhà trD. 

3.  Hãy su d#ng ph6:ng pháp d<y h	c tích c�c thích h7p vVi n'i dung phát 

tri5n tình c/m, kA n�ng xã h'i cho trD tuHi m|u giáo. 
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2. Phản hồi cho câu hỏi tự đánh giá 

1.  Khi ti4n hành su d#ng ph6:ng pháp d<y h	c tích c�c thích h7p vVi n'i 

dung phát tri5n tình c/m, kA n�ng xã h'i c�n l6u ý: 

—  Xác �Mnh �úng �]i t67ng c# th5 mà ta c�n giáo d#c. 

—  Xác �Mnh n'i dung giáo d#c. 

—  Xác �Mnh c: sS và �i�u ki�n tH ch�c th�c hi�n. 

2.  G7i ý cho câu h1i 2 và 3: Có th5 ti4n hành theo các b6Vc 

—  Xây d�ng m#c tiêu. 

—  Chu n bM d#ng c# d<y h	c. 

—  Xem xét �Ma �i5m, c: sS v
t chFt. 

—  So<n th/o ti4n trình ho<t �'ng. 

3. Bài tập phát triển kĩ năng cho nội dung 3 

L
p k4 ho<ch, tH ch�c ho<t �'ng giáo d#c, tH ch�c môi tr60ng giáo d#c 

cho m't ch� �� d<y h	c nhm m#c �ích phát tri5n tình c/m, kA n�ng xã 

h'i c�a �]i t67ng trD mà b/n thân �ang d<y. 

D. KẾT LUẬN 

Ph6:ng pháp d<y h	c tích c�c trong giáo d#c trD m�m non không ph/i là 

m't ph6:ng pháp d<y h	c c# th5, mà là m't nhóm ph6:ng pháp d<y 

h	c �67c su d#ng nhm hình thành và phát tri5n hoàn thi�n nhân cách 

c�a trD, �5 trD thích �ng �67c vVi môi tr60ng h	c t
p ti4p theo và môi 

tr60ng xã h'i mà trD s]ng. Ph6:ng pháp d<y h	c tích c�c không ph/i là 

nh)ng ph6:ng pháp d<y h	c mVi, mà là cách th�c khai thác và su d#ng 

h7p lí các ph6:ng pháp d<y h	c truy�n th]ng nhm phát huy tính tích 

c�c nh
n th�c và bi5u �<t S trD theo tPng �' tuHi. 

Su d#ng ph6:ng pháp d<y h	c tích c�c phù h7p vVi n'i dung phát tri5n tình 

c/m, kA n�ng xã h'i c�a trD m�m non là, c�n phát tri5n ph]i k4t h7p linh 

ho<t các ph6:ng pháp th�c hành, các ph6:ng pháp tr�c quan theo ki5u 

khám phá, tr/i nghi�m và gi/i quy4t các vFn ��. Chúng ta c�n k4 thPa, phát 

tri5n nh)ng m@t tích c�c trong h� th]ng các ph6:ng pháp �ã quen thu'c, 

cong �Ing th0i ph/i h	c t
p v
n d#ng nh)ng ph6:ng pháp mVi phù h7p 

vVi xu th4 phát tri5n c�a xã h'i, phù h7p vVi �i�u ki�n và hoàn c/nh c�a 

tPng �Ma ph6:ng �5 tPng b6Vc �Hi mVi ph6:ng pháp giáo d#c trD. 

 



ỨNG DỤNG PPDH TÍCH CỰC TRONG LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM, KĨ NĂNG XÃ HỘI  |  157  

Vi�c áp d#ng ph6:ng pháp d<y h	c tích c�c thích h7p vVi n'i dung phát 

tri5n tình c/m, kA n�ng xã h'i c�a trD cong nhm h6Vng tVi kích thích 

tính tích c�c tìm tòi, khám phá, tham gia ho<t �'ng, �@c bi�t là s� tr/i 

nghi�m c�a trD trong các ho<t �'ng và tình hu]ng ho<t �'ng c# th5, giúp 

cho ��a trD phát tri5n t]t ph m chFt nhân cách (tình c/m) và n�ng l�c 

c�a b/n thân �áp �ng vVi yêu c�u c�a môi tr60ng s]ng (kA n�ng xã h'i). 

E. CÂU HỎI ĐÁNH GIÁ 

1. Câu hỏi đánh giá 

1.  Nêu nh)ng �@c �i5m c: b/n nhFt c�a n'i dung phát tri5n tình c/m, kA 

n�ng xã h'i c�a trD m�m non. 

2.  Nêu nh)ng �@c �i5m c: b/n nhFt c�a n'i dung giáo d#c phát tri5n tình 

c/m, kA n�ng xã h'i c�a trD m�m non. 

3.  T<i sao c�n ph/i l�a ch	n ph6:ng pháp d<y h	c tích c�c thích h7p vVi 

n'i dung phát tri5n tình c/m, kA n�ng xã h'i c�a trD m�m non? 

4.  Hãy thi4t k4 ho<t �'ng h	c t
p theo m't n'i dung giáo d#c phát tri5n 

tình c/m c�a trD m�m non do b<n l�a ch	n. 

2. Thông tin phản hồi 

—  G7i ý câu 1: p	c kA thông tin ph/n hIi cho ch� �� 1 và 2 c�a ho<t �'ng 1, 2 

(N'i dung 1). 

—  G7i ý câu 2: p	c kA thông tin ph/n hIi cho ch� �� 1 và 2 c�a ho<t �'ng 1, 2 

(n'i dung 2). 

—  G7i ý câu 3: 

+  C�n c� vào n'i dung phát tri5n tình c/m, kA n�ng xã h'i c�a trD m�m non. 

+  C�n c� vào m#c �ích, yêu c�u c�a giáo d#c m�m non. 

+  p	c kA thông tin ph/n hIi cho các ch� �� c�a ho<t �'ng 1 (n'i dung 3). 

—  G7i ý câu 4: 

+  D�a vào m#c tiêu, n'i dung ch6:ng trình giáo d#c trD S tPng giai �o<n tuHi. 

+  D�a vào n'i dung giáo d#c phát tri5n n'i dung tình c/m, kA n�ng xã h'i 

c�a trD S giai �o<n tuHi �ó. 

—  L
p k4 ho<ch giáo d#c (ho<t �'ng): 

+  Nh)ng c�n c� xây d�ng ho<t �'ng giáo d#c. 
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+  Cách th�c xây d�ng ho<t �'ng giáo d#c. 

+  TH ch�c th�c hi�n k4 ho<ch ho<t �'ng (ti4n trình ho<t �'ng). 

—  pánh giá k4t qu/ tH ch�c ho<t �'ng: Dùng quan sát, ghi chép ho<t �'ng 

c�a trD; d�a trên các s/n ph m c�a trD; b/ng �ánh giá theo các tiêu chí v� 

n'i dung giáo d#c phát tri5n tình c/m, kA n�ng xã h'i (k4t qu/ mong �7i). 

F. TÀI LIỆU THAM KHẢO 

1.  A.V. Petrovxki, Tâm lí h3c l
a tuPi và Tâm lí h3c s0 ph*m, NXB Giáo d#c, 

1982. 

2.  NguyUn Ánh Tuy4t — NguyUn ThM Nh6 Mai, Giáo trình s, phát tri�n tâm lí 

trR em l
a tuPi m@m non, NXB Giáo d#c Vi�t Nam, 2009. 

3.  NguyUn Ánh Tuy4t (Ch� biên), Tâm lí h3c trR em l
a tuPi m@m non, NXB 

p<i h	c S6 ph<m, 2011. 

4.  B' Giáo d#c và �ào t<o, Ch01ng trình giáo d"c m@m non, NXB Giáo d#c 

Vi�t Nam, 2011. 

5.  NguyUn ThM Hòa, Giáo trình giáo d"c tích hDp B bCc h3c m@m non, NXB 

p<i h	c S6 ph<m, 2011. 

6.  NguyUn ThM Bích H<nh — NguyUn ThM Qu�nh Mai, Giáo án tham kh�o 

ch01ng trình giáo d"c trR 3 — 4 tuPi, NXB Hà N'i, 2011. 

7.  NguyUn ThM H<nh — NguyUn ThM M� Ng	c, Giáo án tham kh�o ch01ng 

trình giáo d"c trR 4 — 5 tuPi, NXB Hà N'i, 2011. 

8.  NguyUn ThM Bích H<nh — NguyUn ThM Qu�nh Mai, Giáo án tham kh�o 

ch01ng trình giáo d"c trR 5 — 6 tuPi, NXB Hà N'i, 2011. 

9.  Tr�n ThM Ng	c Trâm (Ch� biên), H0Eng dYn tP ch
c th,c hi5n ch01ng 

trình giáo d"c m@m non, NXB Giáo d#c Vi�t Nam, 2011. 

 

 

 


