
|  9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 MODULE MN 

19 

PH¦¥NG PH¸P T×M KIÕM, 

KHAI TH¸C, Xö lÝ  

TH¤NG TIN PHôC Vô  

X¢Y DùNG Vµ Tæ CHøC 

C¸C HO¹T §éNG GI¸O DôC 

 

 

 

HOÀNG THỊ NHO 

 



10  |  MODULE MN 19 

 A. GIỚI THIỆU TỔNG QUAN  

 !i v%i tr( ) l+a tu.i m0m non, vi4c tìm hi8u th9 gi%i xung quanh là 

nhi4m v> c? bAn. Khái ni4m hEc tFp, vui ch?i và ti9p thu tri th+c m%i 

chHa IHJc IKnh hình thành nhLng khoAng rõ ràng nhH tr( ) IO tu.i ph. 

thông. Vi4c cung cRp thông tin cho các bé I8 hài hòa giLa ch?i, hEc và 

ti9p nhFn tri th+c là nhi4m v> cUa giáo viên m0m non.  

 !i v%i h0u h9t giáo viên m0m non, thi9t k9 hoWt IOng cho tr( m0m non 

thHXng bK thi9u thông tin và chHa bi9t chEn lEc thông tin phù hJp v%i 

chU IZ Iang giAng dWy.  iZu này có nguyên nhân chính là do giáo viên 

chHa n`m IHJc và chHa bi9t cách tìm ki9m, khai thác và xa lí thông tin tb 

các ngucn khác nhau I8 IHa vào các hoWt IOng. 

Met khác, vi4c t. ch+c hoWt IOng giáo d>c cho tr( cUa giáo viên m0m 

non hi4n nay còn chHa phong phú vZ các kênh thông tin nhH: hình Anh 

thnh, hình Anh IOng, video, âm nhWc... 

NOi dung cUa module này sl cung cRp nhLng ki9n th+c c0n thi9t,  

phát tri8n nhLng kh nmng c? bAn I8 giáo viên m0m non thnc hi4n t!t vi4c 

tìm ki9m, khai thác, xa lí thông tin trong t. ch+c các hoWt IOng giáo d>c ) 

trHXng m0m non. 

Module này gcm các nOi dung c? bAn sau:  

TT Tên n$i dung Th*i gian (ti.t) 

1 MOt s! khái ni4m c? bAn 3 

2 

Nguyên t̀ c tìm ki9m, khai thác, xa lí thông tin 

ph>c v> xây dnng và t. ch+c các hoWt IOng giáo 

d>c tr( m0m non 

2 

3 

Các ngucn tìm ki9m, khai thác, xa lí thông tin 

ph>c v> xây dnng và t. ch+c các hoWt IOng giáo 

d>c tr( m0m non 

2 

4 

Các phH?ng pháp tìm ki9m, khai thác, xa lí 

thông tin ph>c v> xây dnng và t. ch+c các hoWt 

IOng giáo d>c tr( m0m non 

2 
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TT Tên n$i dung Th*i gian (ti.t) 

5 

S# d%ng thông tin ,- xây d1ng và t4 ch6c các 

ho9t ,:ng giáo d%c tr< m>m non 

3 

6 

Th1c hành tìm kiDm, khai thác, x# lí thông tin 

ph%c v% xây d1ng và t4 ch6c các ho9t ,:ng giáo 

d%c tr< m>m non 

3 

T4ng c:ng 15 

B9n c>n trL lMi các câu hOi, làm bài tQp trong mRi ho9t ,:ng hoSc th1c 

hiTn các hUVng dWn th1c hành trong tXng ph>n cYa module. 

Trong khi ,\c module, b9n s^ thUMng xuyên gSp câu hOi trong các bài 

tQp ,- các b9n phLn h`i l9i. TrL lMi nhang câu hOi này s  ̂giúp b9n biDt rõ 

mình ,ã hi-u các n:i dung hoSc khía c9nh có liên quan tVi n:i dung 

module cgng nhU ,- t9o ra các liên kDt giaa các n:i dung bài giLng và 

th1c tihn nghi nghiTp cYa b9n. 

j>u tiên, b9n nên th1c hiTn ho9t ,:ng h\c tQp các n:i dung cYa module 

mang tính cá nhân và ghi chú ngkn câu trL lMi cYa b9n. Sau ,ó, so sánh 

và thLo luQn các câu trL lMi cYa b9n và nhang bln kholn (nDu có) vVi các 

,`ng nghiTp trong các bu4i sinh ho9t chuyên môn ,onh kì t9i ,pn vo  

cYa b9n. 

Ph>n curi cYa module, b9n s^ ,Usc yêu c>u th1c hiTn m:t sr bài tQp.  

j- làm trt ,iiu này, b9n nên bkt ,>u ,\c các tài liTu và trL lMi các câu 

hOi cá nhân. Sau ,ó, so sánh và thLo luQn vi các câu trL lMi cYa b9n và 

trao ,4i vVi các ,`ng nghiTp ,- hoàn thành các bài tQp này. j- ph%c v% 

trt cho công tác giLng d9y, b9n còn c>n phLi: 

—  Tìm kiDm thông tin xung quanh thông qua các thiDt bo nhU ghi âm, máy Lnh, 

máy quay, máy quét (scaner)... 

—  Tìm kiDm thông tin thông qua m9ng máy tính, internet... 

—  T4 ch6c lUu tra thông tin trong các thiDt bo lUu tra: máy tính, 4 lUu ,:ng, 

th< nhV... 
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—  Trao &'i, th,o lu/n nhóm v4 các ph89ng pháp x< lí thông tin nh8 chia, 

ghép các &o@n dB liCu, các lo@i dB liCu khác nhau &E thiFt kF các ho@t 

&Gng hHc t/p cho trI mJm non. 

—  TL tìm ra các ph89ng pháp tìm kiFm, khai thác, x< lí thông tin Nng dOng 

vào công tác chQm sóc, giáo dOc trI t@i &Sa ph89ng cho phù hUp. 

 

B. MỤC TIÊU 

HHc xong module này, hHc viên &@t &8Uc nhBng mOc tiêu sau: 

I. VỀ KIẾN THỨC 

*  N]m &8Uc các khái niCm và phân lo@i thông tin phOc vO cho t' chNc các 

ho@t &Gng hHc t/p: 

—  Các khái niCm c9 b,n v4 thông tin — dB liCu. 

—  Phân lo@i thông tin. 

*  N]m &8Uc ph89ng pháp tìm kiFm thông tin &iCn t< và chuyEn &'i &Snh d@ng: 

—  S8u tJm thông tin không trLc tuyFn (offine). 

—  S8u tJm thông tin trLc tuyFn. 

—  ChuyEn &'i tf &Snh d@ng vQn b,n, ,nh v4 &Snh d@ng &iCn t< (sg hoá) và 

ng8Uc l@i.  

*  T' chNc l8u trB và khai thác thông tin phOc vO bài gi,ng: 

—  Khái niCm v4 l8u trB và phân lo@i. 

—  T' chNc l8u trB (ph89ng pháp xây dLng c9 si dB liCu). 

—  Khai thác thông tin l8u trB (ph89ng pháp xây dLng kSch b,n). 

II. VỀ KĨ NĂNG 

—  ThLc hiCn thành th@o viCc tìm kiFm, khai thác và x< lí thông tin bjng các 

ch89ng trình, phJn m4m &E &8a vào bài gi,ng. 

—  BiFt tìm kiFm các thông tin nh8:  

+  Các lo@i âm thanh: nh@c n4n, nh@c cho tfng mOc, giHng thuyFt trình, 

giHng gimi thiCu. 
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+  Các lo'i tranh .nh: .nh n0n, .nh minh ho'. 

+  Video: phim minh ho', phim mô ph9ng th;c nghi<m... 

—  C>p nh>t các k@ nAng sC dDng, khai thác các thiEt bG, phHn m0m mIi 

nhJm nâng cao kiEn thLc cho giáo viên v0 tin hOc, giúp hO không tDt h>u 

và có ý thLc sC dDng công ngh< mIi trong gi.ng d'y.  

—  SC dDng thành th'o các thiEt bG tin hOc nhW máy tính (computer), máy 

chiEu (projector), máy quét (scaner), máy .nh và các chLc nAng công 

ngh< c^a _i<n tho'i di _`ng.  

—  V>n dDng các thông tin phDc vD cho các ho't _`ng giáo dDc mHm non.  

III. VỀ THÁI ĐỘ 

—  Có ý thLc tìm kiEm, khai thác và xC lí thông tin trong quá trình thiEt kE và 

thc hi<n bài gi.ng _c nâng cao chdt lWeng d'y hOc. 

—  Tích c;c hgn nha trong vi<c sWu tHm dh li<u phDc vD cho công tác  

gi.ng d'y. 

  

C. NỘI DUNG 

Nội dung 1 

MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN  

Hoạt động 1. Tìm hiểu khái niệm thông tin. 

Thông tin là m`t ti _Wec dùng khá phk biEn trong cu`c slng. B'n hãy 

viEt ra suy ngh@ c^a mình v0 thông tin và vai trò c^a nó trong cu`c slng 

bJng cách viEt tr. lpi m`t sl câu h9i sau. 

1) Thông tin là gì? Nêu các d'ng thông tin mà b'n biEt. 

* Thông tin là: 
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* Các d&ng thông tin: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Nêu vai trò quan tr8ng c9a thông tin trong cu;c s=ng, trong t? ch@c ho&t 

A;ng giáo dBc cho trC mEm non.  

* Vai trò c9a thông tin trong cu;c s=ng: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Vai trò c9a thông tin trong t? ch@c các ho&t A;ng giáo dBc trC mEm non: 
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B!n hãy '(i chi+u nh-ng n/i dung v2a vi+t ra v6i nh-ng thông tin d86i 

'ây và t; hoàn thi=n n/i dung 'ã vi+t. 

THÔNG TIN PHẢN HỒI 

1. Khái niệm thông tin và vai trò của thông tin 

Theo T2 'iAn Bách khoa mE WIKIPEDIA, thông tin (information) là s; 

phTn ánh s; vUt, s; vi=c, hi=n t8Vng cWa th+ gi6i khách quan và các ho!t 

'/ng cWa con ng8Yi trong 'Yi s(ng xã h/i.  

Thông tin là s; phTn ánh s; vUt, s; vi=c, hi=n t8Vng cWa th+ gi6i khách 

quan và các ho!t '/ng cWa con ng8Yi trong 'Yi s(ng xã h/i. [i\u c] bTn 

là con ng8Yi thông qua vi=c cTm nhUn thông tin làm t_ng hiAu bi+t cho 

mình và ti+n hành nh-ng ho!t '/ng có ích cho c/ng 'cng. Thông tin làm 

t_ng hiAu bi+t cWa con ng8Yi, là ngucn g(c cWa nhUn thdc và là c] sE cWa 

quy+t 'enh. 

Ngày nay, thuUt ng- “thông tin” (information) '8Vc si djng khá phk bi+n. 

Thông tin chính là tlt cT nh-ng gì mang l!i hiAu bi+t cho con ng8Yi. Con 

ng8Yi luôn có nhu cnu thu thUp thông tin bong nhi\u cách khác nhau: 

'qc báo, nghe 'ài, xem truy\n hình, giao ti+p v6i ng8Yi khác... Thông tin 

làm t_ng hiAu bi+t cWa con ng8Yi, là ngucn g(c cWa nhUn thdc và là c] sE 

cWa quy+t 'enh. 

Môi tr8Yng vUn '/ng thông tin là môi tr8Yng truy\n tin. Nó bao gcm các 

kênh liên l!c t; nhiên hotc nhân t!o nh8 sóng âm, tia sáng, dây dun, 

sóng âm thanh, sóng hình... Kênh liên l!c th8Yng n(i các thi+t be cWa 

máy móc v6i nhau hay n(i v6i con ng8Yi. Con ng8Yi có hình thdc liên l!c 

t; nhiên và cao clp là ti+ng nói, t2 'ó nghv ra ch- vi+t. Ngày nay nhi\u 
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công c% ph( bi+n thông tin -ã xu1t hi2n: bút vi+t, máy in, -i2n tín, -i2n 

tho<i, phát thanh, truy?n hình, phim Anh… 

V? nguyên tEc, thì b1t kì c1u trúc vGt ch1t nào hoIc b1t kì dòng nLng 

lNOng nào cPng có thR mang thông tin. Các vGt có thR mang thông tin 

-NOc gUi là giá mang tin (support). Thông tin luôn mang mZt ý ngh\a xác 

-]nh nhNng hình th^c thR hi2n c_a thông tin thì mang tính quy Nac. 

Chbng h<n kí hi2u “V” trong h2 -+m La Mã mang ý ngh\a là 5 -hn v] 

nhNng trong h2 chi La Tinh nó mang ngh\a là chi cái V. Trong máy tính 

-i2n tj, nhóm 8 chi sl 01000001 n+u là sl so thR hi2n sl 65, còn n+u là 

chi so là chi “A”. 

Muln -Na thông tin vào máy tính, con ngNri phAi tìm cách biRu disn 

thông tin sao cho máy tính có thR nhGn bi+t và xj lí -NOc. Trong tin hUc, 

d! li%u là thông tin -ã -/0c -/a vào máy tính. 

2. Các dạng thông tin trong cuộc sống 

Thông tin -NOc lNu tri trên nhi?u d<ng vGt li2u khác nhau nhN -NOc 

khEc trên -á, -NOc ghi l<i trên gi1y, trên bìa, trên bLng tt, -\a tt... Thông 

tin có thR -NOc phát sinh, lNu tri, truy?n, tìm ki+m, sao chép, xj lí, nhân 

bAn. Thông tin cPng có thR bi+n d<ng, sai l2ch hoIc b] phá huw. Th+ giai 

quanh ta r1t -a d<ng nên có nhi?u d<ng thông tin khác nhau. Mxi d<ng 

thông tin l<i có mZt cách thR hi2n khác nhau. Có thR phân lo<i thông tin 

thành lo<i sl (sl nguyên, sl thyc…), lo<i phi sl (vLn bAn, hình Anh, âm 

thanh…); lo<i tryc tuy+n, lo<i phi tryc tuy+n... 

Tìm ki+m và -Na thêm các lo<i thông tin khác nhau nhN âm thanh, 

script, video, hình Anh -Zng vào t( ch^c ho<t -Zng so giúp cho giáo viên 

truy?n tAi bài giAng -+n tr| mZt cách tryc quan, sinh -Zng và kích thích 

t1t cA các giác quan c_a các em tham gia quá trình khám phá, làm ch_ và 

tích lu} ki+n th^c. 

CÂU HỎI ĐÁNH GIÁ 

1) Theo b<n, khi t( ch^c các ho<t -Zng giáo d%c cho tr| m~m non, c~n sj 

d%ng nhing lo<i thông tin nào? 

2) Hãy li2t kê ít nh1t 3 lo<i thông tin mà b<n hay sj d%ng khi t( ch^c ho<t 

-Zng giáo d%c cho tr| m~m non. 
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Hoạt động 2. Tìm hiểu hoạt động tìm kiếm, xử lí thông tin. 

D!a vào hi)u bi,t và kinh nghi1m th!c ti4n, b6n hãy vi,t ra suy ngh; c<a 

mình >) tr? lAi mBt sC câu hEi sau: 

1. Tìm ki,m, xK lí thông tin là gì? Ý ngh;a c<a vi1c tìm ki,m, xK lí thông tin. 

* Khái ni1m Tìm ki,m, xK lí thông tin: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Ý ngh;a c<a vi1c tìm ki,m, xK lí thông tin: 
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2. Theo b(n, +,i v/i giáo viên m4m non, vi5c tìm ki:m, x< lí và khai thác 

thông tin có vai trò nhE th: nào trong vi5c tF chGc các ho(t +Hng giáo 

dJc cho trK? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

B(n hãy +,i chi:u nhQng nHi dung vRa vi:t ra v/i nhQng thông tin dE/i 

+ây và tT hoàn thi5n nHi dung +ã vi:t. 

THÔNG TIN PHẢN HỒI  

1. Tìm kiếm thông tin 

UV có +EWc nhQng thông tin c4n thi:t, hXng ngày, chúng ta thEZng ti:n 

hành vi5c tìm ki:m thông tin. Hình thGc tìm ki:m thông tin thEZng g\p 

c^ng r_t +a d(ng, ch`ng h(n: 

—  Tìm ki:m tR các cu,n sách, t(p chí, báo. 

—  Tìm ki:m thông tin +EWc lEu trQ trên các +da CD—ROM, DVD… 

—  Tra tR +iVn Anh — Vi5t khi hmc ngo(i ngQ, tra mHt thunt ngQ trong T! #i%n 

Ti'ng Vi*t. 

—  Tìm ki:m tài li5u liên quan +:n bài hmc trên m(ng nHi bH, trên Internet. 

2. Xử lí thông tin 

Khi ti:p nhnn +EWc thông tin, con ngEZi thEZng phri x< lí +V t(o ra nhQng 

thông tin m/i có ích hsn, phù hWp v/i mJc +ích s< dJng. MJc +ích cua 

thu thnp và x< lí thông tin là tri thGc. 
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Quá trình x* lí thông tin: B2t 34u v6i nh7ng thông tin ban 34u (input), 

chúng ta sA thBc hiCn quá trình x* lí 3E nhFn 3GHc thông tin c4n thiIt 

mong 3Hi (output).  

Cùng mOt thông tin ban 34u (input) nhGng do nhu c4u khai thác khác 

nhau, cách x* lí khác nhau, ta thu 3GHc nh7ng thông tin sau x* lí khác 

nhau. Trong quá trình này, thông tin có thE 3GHc lGu tr7 3E s* dVng 

nhiWu l4n, cho nh7ng mVc 3ích khác nhau. 

Ví dV: Thông tin ban *+u: Hình Znh vW các biEn báo giao thông. 

Có nhiWu cách x* lí thông tin khác nhau nhG:  

—  Cách 1: ChVp l]i t^ 3iCn tho]i 3E chèn vào các slide trong giáo án 3iCn t*. 

—  Cách 2: Giáo viên tìm tdt cZ hình Znh nhG biEn báo giao thông rei in màu 

3fp, dán thành t^ng trang phVc vV làm 3e dùng trBc quan khi giáo viên 

d]y trg. 

—  Cách 3: Bing công cV trên thanh Drawing và dùng thao tác Group 3E 

nhóm các hình Znh l]i v6i nhau rei chèn vào slide làm hình Znh. 

CÂU HỎI ĐÁNH GIÁ 

1) Trong quá trình lFp kI ho]ch tl chmc ho]t 3Ong giáo dVc cho trg, b]n 3ã 

tìm kiIm, khai thác thông tin t^ nh7ng nguen nào?  

2) B]n hãy cho biIt vai trò cqa viCc tìm kiIm, x* lí thông tin trong viCc lFp 

kI ho]ch và tl chmc ho]t 3Ong giáo dVc cqa b]n.  

Nội dung 2 

NGUYÊN TẮC TÌM KIẾM, KHAI THÁC, XỬ LÍ THÔNG TIN PHỤC VỤ 

XÂY DỰNG VÀ TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC TRẺ MẦM NON 

Hoạt động 1. Tìm hiểu nguyên tắc tìm kiếm, khai thác, xử lí 

thông tin dựa vào các chủ đề và tích hợp tổ chức các hoạt 

động giáo dục trẻ mầm non theo chủ đề.  

Giáo dVc tích hHp theo chq 3W là xu hG6ng 3li m6i giáo dVc m4m non 

cqa ViCt Nam. DBa vào hiEu biIt và kinh nghiCm thBc tisn, b]n hãy cht ra 

nguyên t2c tìm kiIm, x* lí thông tin phVc vV các ho]t 3Ong giáo dVc tích 

hHp theo chq 3W cho trg m4m non, theo gHi ý sau: 



20  |  MODULE MN 19 

1. Nêu n'i dung c,a nguyên t0c tìm ki4m, khai thác thông tin theo ti4p c<n 

ch, =>. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Nêu cách v<n dAng nguyên t0c này trong tìm ki4m, khai thác, xE lí thông 

tin khi tH chIc hoJt ='ng cho trK.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BJn hãy =Ni chi4u nhOng n'i dung vPa vi4t ra vQi nhOng thông tin dRQi 

=ây và tT hoàn thiUn n'i dung =ã vi4t. 

THÔNG TIN PHẢN HỒI  

Xu hRQng ti4p c<n trong giáo dAc mWm non xuXt phát tP viUc nh<n thIc 

v> th4 giQi tT nhiên, xã h'i, con ngRYi. Trong =ó, trK em là m't tHng th\ 
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th"ng nh&t, tích h*p. Cách ti0p c1n này giúp cho quá trình giáo d;c tr< 

phù h*p v?i quá trình nh1n th@c phát triAn mang tính tDng thA cEa tr<. 

Theo quan HiAm tích h*p thì nhIng tri th@c, kK nLng HA s"ng và tri th@c 

tiNn khoa hOc là phù h*p nh&t v?i trình HQ phát triAn cEa tr< mRm non vì 

nhIng tri th@c Hó mang tính tích h*p cao, có khT nLng cung c&p cho tr< 

nhiNu kinh nghiUm s"ng phong phú vN nhiNu mVt. NhIng tác HQng vN 

các mVt HNu liên quan m1t thi0t v?i nhau, nYm trong hU th"ng và HZ*c 

thA hiUn trong các hình th@c giáo d;c mang tính tích h*p, t[o ra mQt s@c 

m[nh tDng h*p nhYm phát triAn toàn diUn nhân cách cEa tr<.  

TrZ?c nhIng thách th@c vN HDi m?i chZ]ng trình giáo d;c mRm non 

theo hZ?ng tích h*p, ngZ^i giáo viên mRm non cRn chE HQng và sáng t[o 

h]n trong viUc xây d`ng mQt chZ]ng trình giáo d;c phù h*p v?i nhu cRu 

h@ng thú và s  ̀ phát triAn cEa tr< trong l?p mình ph; trách. aA khuy0n 

khích s` sáng t[o, dám m[nh d[n áp d;ng nhIng kinh nghiUm m?i, 

ngZ^i giáo viên cRn HZ*c t[o HiNu kiUn chE HQng linh ho[t chOn l`a các 

nQi dung cEa chZ]ng trình cbng nhZ cách th@c tD ch@c th`c hiUn phù 

h*p v?i th`c t0 và H[t HZ*c m;c tiêu HN ra.  

—  Tr< nhd hOc t&t cT nhIng gì xTy ra H"i v?i chúng và không chia tách viUc 

hOc thành các môn hOc. Các trTi nghiUm hOc t1p cEa chúng cRn tích h*p 

thành mQt thA th"ng nh&t. Các ho[t HQng liên môn giúp tr< hiAu các ki0n 

th@c và kK nLng liên k0t v?i nhau nhZ th0 nào h]n là tách riêng trong quá 

trình d[y và hOc. Trong hoàn cTnh có ý nghKa, tr< phát hiUn s  ̀ v1t tg 

quan sát, nghiên c@u, khám phá và các ho[t HQng th`c hành.  

—  NhIng kinh nghiUm hOc t1p tg lKnh v`c này có thA mQt cách t` nhiên 

dhn H0n kinh nghiUm hOc t1p i lKnh v`c khác. 

Cách d[y t1p trung theo chE HA làm cho ho[t HQng hOc t1p mang tính 

th`c tijn h]n là chk t1p trung vào ki0n th@c và kK nLng. ChE HN bao gmm 

nhIng kinh nghiUm mnt th&y tai nghe và nhIng ho[t HQng d`a trên viUc 

hOc và HZa ra cho tr< nhiNu s` l`a chOn h]n vN nhIng HiNu mà chúng so 

làm. D[y theo chE HN cbng mang H0n cho ngZ^i hOc nhiNu ki0n th@c h]n 

là kiAu d[y theo H]n vq bài hOc. Tuy nhiên, tD ch@c giáo d;c theo chE HA 

chk mang l[i hiUu quT khi giáo viên k0t h*p chVt cho nhIng quy tnc sau 

thành mQt k0 ho[ch và th`c hiUn HRy HE nhIng nQi dung cEa chúng. 

D[y hOc tích h*p trong ho[t HQng — tD ch@c các ho[t HQng tác HQng cùng 

mQt lúc H0n nhiNu mVt phát triAn khác nhau cEa tr<, cRn chú ý:  
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—  Khai thác n*i dung trong m*t ho1t 2*ng t3c là khai thác n*i dung c7a 

các l8nh v:c ho1t 2*ng khác nhau trong quá trình t= ch3c m*t ho1t 2*ng 

nào 2ó. Ví dB, khi thiDt kD giáo án 2iEn tF dGHi hình th3c toàn b* 2Ju là 

trò chLi và bài tMp, vHi 2J tài “Bé hRc giao thông”, cUn tìm tVt cW hình Wnh 

nhG biXn báo, 2èn giao thông... bZng công cB trên thanh Drawing và 

dùng thao tác Group 2X nhóm các hình Wnh l1i vHi nhau, kèm thêm là 

các hình Wnh 2G`c chBp l1i ta 2iEn tho1i và chèn vào slide làm hình Wnh. 

—  ViEc khai thác các n*i dung phWi th:c hiEn m*t cách nhd nhàng, linh 

ho1t, không làm mVt 2i tính trRng tâm c7a n*i dung chính c7a ho1t 2*ng 

giáo dBc. 

CÂU HỎI ĐÁNH GIÁ 

1) Khi t= ch3c các ho1t 2*ng giáo dBc cho trh mUm non theo hGHng tích 

h`p, b1n thGing sF dBng nhjng lo1i thông tin nào? 

2)  Theo b1n, 2X t= ch3c các ho1t 2*ng giáo dBc theo hGHng tích h`p, giáo 

viên cUn lGu ý gì khi khai thác và tìm kiDm thông tin? 

Hoạt động 2. Tìm hiểu nguyên tắc tìm kiếm, khai thác, xử lí thông 

tin phù hợp với đặc điểm tâm, sinh lí trẻ mầm non, đảm bảo 

nội dung học tập có ý nghĩa và gây được hứng thú cho trẻ. 

MRi ho1t 2*ng giáo dBc chp có hiEu quW khi nó phù h`p vHi 2qc 2iXm tâm 

sinh lí c7a trh, có ý ngh8a và hGHng drn trh. B1n hãy viDt ra suy ngh8 c7a 

mình vJ nguyên tuc tìm kiDm, xF lí thông tin phWi phù h`p vHi 2qc 2iXm 

tâm, sinh lí trh mUm non, theo g`i ý sau: 

1. Nêu n*i dung c7a nguyên tuc tìm kiDm, khai thác thông tin phù h`p vHi 

2qc 2iXm tâm sinh lí trh mUm non. 
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2. Nêu cách v*n d-ng /01c nguyên t4c này trong tìm ki<m, khai thác, x@ lí 

thông tin khi tD chEc hoFt /Gng cho trH.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BFn hãy /Ki chi<u nhLng nGi dung vMa vi<t ra vNi nhLng thông tin d0Ni 

/ây và tP hoàn thiQn nGi dung /ã vi<t. 

THÔNG TIN PHẢN HỒI  

Ch0Sng trình giáo d-c hiQn nay có thU gVm nhLng nGi dung do giáo viên 

chW /Gng l*p k< hoFch và tD chEc thông qua hQ thKng nhLng hoFt /Gng 

chung cZ lNp (gi\ h]c, các cuGc trò chuyQn trao /Di và trH...) và c`ng có 

thU cho trH tP khai x0Nng, hay tP ch]n lPa nhLng hoFt /Gng theo hEng 

thú, nhu cdu và vKn kinh nghiQm sKng cWa mình. Ng0\i giáo viên mdm 

non cdn /Zm bZo tính cân /Ki vg vai trò chW /Gng giLa cô và trH, nhhm 

tFo cho trH có cS hGi thU hiQn và phát triUn tính chW /Gng, /Gc l*p cWa 

mình trong các hoFt /Gng. 

Vì v*y, giáo viên mdm non cdn phZi có các ph0Sng pháp tìm ki<m, khai 

thác, x@ lí thông tin ph-c v- xây dPng và tD chEc các hoFt /Gng giáo d-c. 

Giáo viên cdn cung ckp cho trH các trZi nghiQm hl tr1 và ma rGng ki<n thEc, 

km nnng, hiUu bi<t và tính tP tin; giúp trH v01t qua bkt kì khó khnn nào. 
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Ho"t %&ng h* tr, s. phát tri2n tr34c tiên là nh9n th:c cái gì tr< bi>t, có th2 

làm và sau %ó t"o ra các trEi nghiFm hGc t9p. I2 làm %iJu %ó, ng3Ki l4n 

là ng3Ki quan sát tinh t> nhMng nhu cNu và khE nPng cQa tr<.  

MSc tiêu là tr< cEm thTy thoE mãn và %&c l9p khi th.c hiFn các ho"t 

%&ng. IiJu %ó chW có th2 %"t %3,c khi tr< cEm thTy thoEi mái %2 chTp 

nh9n nhMng m"o hi2m trong hGc t9p. Ng3Ki l4n có th2 chW dZn tr< %>n 

th[ thách ti>p theo ho]c khó h^n. 

Mong mu_n và yêu cNu %_i v4i tr< có th2 tr̀  thành hiFn th.c khi d.a trên 

m:c %& phát tri2n ` tTt cE các lanh v.c. NhiFm vS cQa ng3Ki l4n là phEi 

khuy>n khích thái %& t_t %_i v4i viFc hGc và ti>p nh9n m"o hi2m không s, 

thTt b"i. Tr< hGc có hiFu quE t_t nhTt khi chúng là chQ th2 cQa ho"t %&ng.  

M*i m]t s. phát tri2n cQa tr< cNn %3,c nhìn nh9n và %ánh giá. M*i tr< có 

cách hGc khác nhau, v4i h:ng thú và khE nPng khác nhau. Giáo viên cNn 

nh9n th:c %3,c các nhu cNu và phát tri2n t_i %a nPng l.c cQa m*i cá 

nhân tr<. CNn %3,c t"o c^ h&i %2 tr< khám phá và th[ nghiFm phát tri2n 

trí tuF %a d"ng cQa mình. 

 Các lanh v.c quan trGng cQa trEi nghiFm hGc t9p cQa tr< %3,c xác %jnh 

%_i v4i các mSc %ích: 

—  Phát tri2n th2 chTt: 

ViFc phát tri2n th2 chTt là m&t y>u t_ rTt quan trGng trong s. phát tri2n 

cQa tr< mNm non. N>u c^ bop phát tri2n t_t và v9n %&ng khéo léo sq Enh 

h3`ng t_t %>n s. thành thSc trong viFc t. phSc vS hrng ngày (nh3 %ánh 

rPng, m]c quNn áo...) và các ka nPng quan trGng khác (nh3 vi>t ho]c vq) 

cQa tr< mNm non. 

IiJu quan trGng là giáo viên cNn nh9n bi>t các nhu cNu th2 chTt và d.a 

vào các chQ %J hGc t9p %2 cung cTp cho tr< các %iJu kiFn, môi tr3Kng an 

toàn giúp tr< %3,c phát tri2n t. nhiên. Các ho"t %&ng th2 chTt cung cNn 

%3,c d.a vào các chQ %J hGc t9p gi_ng nh3 các lanh v.c hGc t9p khác.  

Ví dS, ` chQ %J các %&ng v9t d34i n34c, giáo viên cung chú ý %>n các 

%&ng tác, chGn ho"t %&ng v9n %&ng c^ bEn có n&i dung h34ng %>n chQ 

%J này nh3: b^i nhw nhàng nh3 cá, %i nh3 cua, nhEy b9t nh3 tôm nhEy... 

—  Phát tri2n nh9n th:c: 

Các ho"t %&ng cNn chú ý %>n các ki>n th:c s^ %xng và hi2u bi>t vJ môi 

tr3Kng nhân t"o và môi tr3Kng t. nhiên. Các ho"t %&ng này giúp tr< 



PHƯƠNG PHÁP TÌM KIẾM, KHAI THÁC, XỬ LÍ THÔNG TIN… CÁC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC    |  25  

nh"n bi&t, quan sát và th0 hi1n các quan 3i0m c5a mình v7 môi tr:;ng 

xung quanh, d?n d?n m@ rAng hBn ra 3Ct n:Dc và th& giDi. 

Trong giáo dHc m?m non hi1n nay, c?n phKi chú ý nhi7u hBn vi1c dNy trO 

“hQc nh: th& nào” hBn là “hQc cái gì”. Vi1c chuy0n 3Ui “hQc cái gì” sang 

“hQc nh: th& nào” 3òi hWi vi1c quan tâm hi0u bi&t mAt sY ch5 37 hBn 

thay vì hQc qua loa nhi7u ch5 37 trong th;i gian ngZn. Khi 3ó, vi1c phát 

tri0n các k^ n_ng, các n_ng l`c sa 3óng vai trò ch5 3No hobc 3cnh h:Dng 

cho vi1c l`a chQn nAi dung, còn gQi là ph:Bng ti1n 30 phát tri0n các k  ̂

n_ng và n_ng l`c này. Nói cách khác, tU chec các hoNt 3Ang giáo dHc 

m?m non không nhfm cung cCp cho trO mAt khYi l:gng ki&n thec mà 

nhfm hình thành các chec n_ng tâm lí, các cB s@ ban 3?u cho s  ̀ phát 

tri0n nhân cách. 

iu 3i0m c5a vi1c v"n dHng tU chec các hoNt 3Ang trong tr:;ng m?m 

non theo ch5 37 nh: hi1n nay giúp trO khZc sâu 3:gc tri thec l^nh hAi. 

ki7u này 3òi hWi giáo viên phKi sáng tNo, ch5 3Ang trong tìm ki&m, khai 

thác thông tin 30 giúp trO ti&p c"n nAi dung hQc t"p phong phú, 3Km bKo 

v"n dHng các ki&n thec trong thec timn theo h:Dng tích hgp @ các hoNt 

3Ang khác nhau. ki7u quan trQng là khi khai thác theo các ch5 37, giáo viên 

c?n nZm bZt 3:gc nAi dung gì cYt lõi, phù hgp vDi trO m?m non 30 tU chec 

3:gc các hoNt 3Ang hQc t"p mà trO thCy rCt thú vc và phù hgp vDi 3A tuUi 

c5a trO. Ví dH, @ ch5 37 các loài côn trùng, giáo viên c?n giúp trO nZm 

3:gc 3bc 3i0m c5a côn trùng là th:;ng có các ph?n 3?u và ph?n thân và 

chân. ki7u này 3:gc th`c hi1n qua nhi7u hoNt 3Ang nh:: 3Qc sách; dùng 

kính lúp quan sát con côn trùng; tU chec hoNt 3Ang tNo hình bfng vi1c 

làm con ong, con churn churn, con b:Dm ts các v"t li1u tái ch&... 

—  Phát tri0n ngôn ngv: 

Ngôn ngv 3óng vai trò quan trQng 3Yi vDi s` phát tri0n t: duy và hQc t"p 

c5a trO. Nuôi d:wng thái 3A tích c`c 3Yi vDi vi1c hQc ngôn ngv sa giúp trO 

3:gc bày tW thái 3A, tình cKm c5a mình trong các hoNt 3Ang ngôn ngv 

qua các trò chBi phân vai, hát, thB và 3Qc. Nhvng hoNt 3Ang này sa thúc 

3xy các k^ n_ng giao ti&p trong nói, nghe, 3Qc và vi&t. 

TrO c?n phKi 3:gc 3Zm mình trong môi tr:;ng ngôn ngv và tham gia vào 

các hoNt 3Ang thúc 3xy vi1c sy dHng ngôn ngv hfng ngày, giúp trO ti&p 

thu các k^ n_ng giao ti&p và th0 hi1n nhu c?u, ý ngh^ và tình cKm... 
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Ho"t %&ng phát tri.n ngôn ng0 có vai trò ch6 %"o trong t7 ch8c các ho"t 

%&ng 9 tr:;ng m=m non. Vi@c tìm kiCm, khai thác thông tin cho các ho"t 

%&ng phát tri.n ngôn ng0 cho trE m=m non cFng có th. %:Gc coi là 

nh0ng n&i dung cLt lõi %N tO %ó lPa chQn các ho"t %&ng theo n&i dung 

c6a ho"t %&ng này.  

— Phát tri.n tình cVm — xã h&i: 

Trong th;i kì tu7i m=m non, trE hQc nh[n th8c bVn thân trong mLi quan 

h@ v_i thC gi_i xung quanh chúng. a. làm %iNu %ó, trE phVi hQc các giá trb 

và các quy tcc %iNu khi.n xã h&i và phát tri.n sP tiCp nh[n các hành vi 

%"o %8c và xã h&i. TrE c=n phVi hQc %. tr9 nên nh"y cVm v_i nhu c=u c6a 

ng:;i khác và phát tri.n các kf ngng xã h&i c=n thiCt %. xây dPng quan h@ 

có ý nghfa trong công vi@c và trong chii. TrE c=n phVi hQc cách v:Gt qua 

nh0ng thành công và thjt b"i; %:ing %=u, v:Gt qua sP sG hãi và lo lcng. 

Nh0ng trVi nghi@m xã h&i này là ci s9 %Li v_i cu&c sLng lành m"nh vN 

tâm lí và xã h&i và kCt quV tLt trong vi@c hQc t[p sau này. Giáo viên c=n 

tìm kiCm nhiNu nguon thông tin khác nhau %. thiCt l[p %:Gc nhiNu ho"t 

%&ng giáo dpc phát tri.n tình cVm — xã h&i nh:: Các tình huLng ghi l"i 

nh0ng hành vi tLt. Tranh Vnh th. hi@n các tình huLng, hành vi 8ng xr 

phù hGp c6a trE v_i môi tr:;ng xung quanh và trong các mLi quan h@ xã h&i. 

—  Phát tri.n thtm mf: 

u l8a tu7i này, trE th. hi@n m&t cách tP nhiên và trong sáng nh0ng ý nghf 

và cVm xúc c6a mình vN cái %vp theo cách nghf c6a trE. B9i v[y, chúng ta 

c=n cung cjp ci h&i cho trE th. hi@n bVn thân m&t cách tP do, khi chúng 

sáng t"o, chii th. hi@n các ý t:9ng và cVm xúc qua các ph:ing ti@n khác 

nhau nh: âm nh"c và t"o hình... NCu giáo viên biCt sr dpng cách khai 

thác thông tin và xr lí thông tin phong phú sx giúp trE có thêm nguon t: 

li@u tLt nhym hình thành và phát tri.n thtm mf tLt hin.  

CÂU HỎI ĐÁNH GIÁ 

1) Theo b"n, khai thác và tìm kiCm thông tin sx giúp b"n t7 ch8c tLt nhi@m 

vp giáo dpc sP phát tri.n c6a trE nh: thC nào? 

2) Theo b"n, t7 ch8c các ho"t %&ng giáo dpc theo ch6 %N có thu[n lGi gì khi 

giáo viên khai thác và tìm kiCm thông tin? 
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Hoạt động 3. Tìm hiểu nguyên tắc tìm kiếm, khai thác, xử lí 

thông tin chú trọng đến các yếu tố về đặc điểm của văn 

hoá địa phương, điều kiện học tập của vùng, miền.  

M!i ho&t ()ng giáo d.c ch0 mang l&i hi4u qu7 cao khi nó phù h<p v>i 

(?c (i@m vAn hoá (Ba phCDng, (iFu ki4n h!c tGp cHa vùng miFn. DKa vào 

hi@u biNt và kinh nghi4m thKc tiOn, b&n hãy ch0 ra nguyên tTc tìm kiNm, 

khai thác, xW lí thông tin ph7i chú tr!ng (Nn (?c (i@m vAn hoá (Ba phCDng, 

(iFu ki4n h!c tGp cHa vùng miFn theo g<i ý sau: 

1. Nêu n)i dung cHa nguyên tTc tìm kiNm, khai thác thông tin chú tr!ng 

(Nn các yNu ta vF (?c (i@m cHa vAn hoá (Ba phCDng, (iFu ki4n h!c tGp 

cHa vùng, miFn. 

 

 

 

 

 

 

2. Nêu cách vGn d.ng (C<c nguyên tTc này trong tìm kiNm, khai thác, xW lí 

thông tin khi tc chdc ho&t ()ng cho tre.  

 

 

 

 

 

 

 

B&n hãy (ai chiNu nhgng n)i dung vha viNt ra v>i nhgng thông tin dC>i 

(ây và tK hoàn thi4n n)i dung (ã viNt. 

THÔNG TIN PHẢN HỒI  

Tìm kiNm, khai thác, xW lí thông tin chú tr!ng (Nn các yNu ta vF (?c (i@m 

cHa vAn hoá (Ba phCDng, (iFu ki4n h!c tGp k các vùng, miFn, giúp cho 
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vi"c %&m b&o ch+,ng trình giáo d4c cho tr5 %+6c xây d:ng trên v<n ki>n 

th?c và kinh nghi"m cAa b&n thân tr5, cAa cDng %Eng xã hDi, %&m b&o s: 

linh hoIt và thích ?ng vKi nhu cMu và %iNu ki"n khác nhau.  

Ví d4: Tr+Sng MMm non Phù WXng thuDc ngoIi thành Hà NDi có ngày 

“HDi Gióng”. W<i vKi tr5 m_u giáo lKn, giáo viên có th` khai thác, tìm 

ki>m các thông tin %  ̀ cùng k` chuy"n vN Ông Gióng, tham quan WNn 

Gióng, cho tr5 tr:c ti>p tham d: ngày hDi, trò chuy"n vN ngày hDi, tX 

ch?c cho tr5 vf, ngn, cht, xé, dán, x>p hình (WNn Gióng, Ông Gióng, %ô 

vkt ngày hDi…). Qua nhong hoIt %Dng %ó, tr5 có th` bi>t vN s: tích WNn 

Gióng, là khu di tích lpch sq cAa quê h+,ng, cAa %rt n+Kc; HDi Gióng 

%+6c mt hung nvm vào ngày 9/4 (âm lpch). Tr5 có th` bi>t sq d4ng mDt 

s< tz vN nhong nhân vkt, hình &nh trong HDi Gióng (Ông Hi"u, Cô T+Kng, 

áo %en, áo %}…). Tr5 bi>t vn mgc %~p khi %i xem hDi… 

Ngày 30/4, ngày gi&i phóng MiNn Nam th+Sng %+6c các tr+Sng mMm non 

phía Nam chú ý %+a vào th:c hi"n chA %N, tu� theo tzng %pa ph+,ng %  ̀

l:a ch�n nDi dung và hình th?c phù h6p. 

CÂU HỎI ĐÁNH GIÁ 

1) Theo bIn, vì sao khi khai thác và tìm ki>m thông tin, cMn chú ý %>n %gc 

%i`m vN vvn hoá t %pa ph+,ng và vùng, miNn? 

2) BIn hãy lry ví d4 cAa vi"c khai thác thông tin khi tX ch?c hoIt %Dng giáo 

d4c cho tr5 mMm non mang tính %gc tr+ng t %pa ph+,ng bIn. 

 

Nội dung 3 

CÁC NGUỒN TÌM KIẾM, KHAI THÁC, XỬ LÍ THÔNG TIN PHỤC VỤ 

XÂY DỰNG VÀ TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC TRẺ MẦM NON 

Hoạt động 1. Tìm hiểu các nguồn tìm kiếm, khai thác, xử lí 

thông tin qua mạng thông tin truyền thông và internet.  

D:a vào kinh nghi"m th:c ti�n, bIn hãy vi>t ra các nguEn thông tin có 

th` sq d4ng %` tìm ki>m, khai thác và xq lí thông tin ph4c v4 cho vi"c xây 

d:ng và tX ch?c các hoIt %Dng giáo d4c cho tr5 mMm non bung cách th:c 

hi"n mDt s< yêu cMu sau: 
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1.  Hãy li(t kê các ngu1n tìm ki4m, khai thác, x9 lí thông tin qua m=ng thông 

tin truy?n thông và internet. 

 

 

 

 

 

 

 

2. Nêu cách tìm ki4m, khai thác, x9 lí thông tin trên m=ng internet khi tE 

chFc ho=t HIng cho trJ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

B=n hãy HLi chi4u nhMng nIi dung vOa vi4t ra vPi nhMng thông tin dQPi 

Hây và tS hoàn thi(n nIi dung Hã vi4t. 

THÔNG TIN PHẢN HỒI  

Giáo viên mUm non có thW chX HIng khai thác tìm ki4m ngu1n tài nguyên 

giáo dYc qua m=ng thông tin truy?n thông, internet... Ngu1n tài nguyên 

vô cùng phong phú vPi hình ]nh, âm thanh, v^n b]n, phim... sLng HIng, 

tS nhiên, tác HIng tích cSc H4n sS phát triWn trí tu( cXa trJ mUm non 

cang nhQ ]nh hQbng H4n quá trình hình thành nhân cách toàn di(n b trJ. 

Có thW tham kh]o mIt sL trang web he trf Hgc lSc cho giáo viên mUm 

non trong vi(c thi4t k4 các bài gi]ng Hi(n t9 là giaovien.net, dayhocintel.org, 

mamnon.edu.vn. MIt sL trang web cho phép giáo viên tìm ki4m ngu1n 
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tài nguyên kh+ng l- ./ khai thác nh3 Google.com.vn, Download.com.vn... 

B?n có th/ tìm thBy vô sE hình Fnh, video, âm thanh... thHm chí cF nhJng 

phLn mMm tin hNc hO trQ rBt tuyRt vSi cho viRc thiTt kT giáo án .iRn tU 

cVa b?n. 

 MYt sE trang web thông dZng hO trQ hình Fnh là: 

— http://www.vectormadness.com 

— http://w ww .icl ipart .com 

— http://www.istockphoto.com 

— http://www.turbomilk.com 

— http://www.crestock.com 

— http://www.allvectors.com 

— http://www.fordesigner.com 

— http://all-free-download.com 

— http://www.freevectordownload.com 

MYt sE trang web thông dZng hO trQ tìm âm thanh là:  

— http://www. neosounds.com — là trang v_ nh?c nMn 

 Các trang vM tiTng .- vHt, tiTng kêu con vHt là: 

— http://www.sound-effects-library.com 

— http://w ww .soundbible. com/search  

— http://www.loopsound.com  

— http://www.grsites.com/archive/sounds/category 

— http://www.sound-effects-library.com  

Hoạt động 2. Tìm hiểu các phần mềm khai thác, xử lí thông tin 

tổ chức các hoạt động giáo dục mầm non. 

Có nhiMu phLn mMm có th/ khai thác, xU lí thông tin phZc vZ t+ chcc các 

ho?t .Yng giáo dZc mLm non. Dda vào hi/u biTt và kinh nghiRm thdc 

tien, b?n hãy liRt kê các phLn mMm có th/ khai thác, sU dZng trong viRc 

t+ chcc các ho?t .Yng giáo dZc mLm non và cách khai thác, sU dZng 

chúng theo gQi ý sau: 
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1.  Hãy li(t kê nh.ng ph1n m3m có th6 khai thác, s; d=ng >6 t? ch@c các hoBt 

>Cng giáo d=c m1m non mà bBn biFt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Nêu cách tìm kiFm, khai thác, x; lí thông tin trên mCt ph1n m3m c= th6 

khi t? ch@c hoBt >Cng cho trO.  

 

 

 

 

 

 

 

 

BBn hãy >Qi chiFu nh.ng nCi dung vSa viFt ra vTi nh.ng thông tin dUTi 

>ây và tW hoàn thi(n nCi dung >ã viFt. 

THÔNG TIN PHẢN HỒI  

Có nhi3u ph1n m3m >6 giúp giáo viên thiFt kF giáo án >i(n t;. Có th6 

tham khZo mCt sQ cách sau: 

—  Ph1n m3m Window Movie Maker là mCt công c= soBn giáo án >i(n t; 

khá ti(n ích vTi giáo viên m1m non. Ph1n m3m này cho phép làm giáo 

án nhU nh.ng >oBn phim.  
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—  Ch$%ng trình chuyên c/t nh0c Boilsoft Video Splitter t0i websitze 

http://www.boilsoft.com. Có th9 s: d<ng =9 thu âm lAi nói cBa trD, cBa cô 

và các âm thanh dùng ch$%ng trình chuy9n =Ki =uôi file thu âm AMR thành 

MP3. Có th9 tham khSo ch$%ng trình chuy9n =Ki =uôi cho file nh0c. 

—  Ch$%ng trình phVn mWm ACD SEE có th9 s: d<ng =9 xem Snh và ch\nh s:a 

hình Snh, nghe nh0c, trình chi]u VIDEO SLIDE SHOW và t0o album Snh. 

—  Ch$%ng trình phVn mWm Aurora Media Workshop có th9 s: d<ng =9 x: 

lí hay chuy9n hoá các tep tin vW âm thanh hofc =o0n phim vgi các chhc 

ning x: lí phim nh$: Convert File =9 chuy9n =Ki qua l0i các =mnh d0ng 

cBa tep tin Join File dùng =9 noi các tep tin video l0i vgi nhau; Split File 

dùng =9 c/t nhq các tep tin video...  

—  Công nghr thông tin phát tri9n =ã mt ra nhung h$gng =i mgi cho ngành 

Giáo d<c trong virc =Ki mgi ph$%ng pháp và hình thhc d0y hwc. Công nghr 

thông tin phát tri9n m0nh kéo theo sy ra =Ai cBa hàng lo0t các phVn 

mWm giáo d<c và có rzt nhiWu nhung phVn mWm huu ích cho giáo viên 

mVm non nh$ b{ Office, Lesson Editor/Violet, Active Primary, Flash, 

Photoshop, Converter, Kispix, Kismas... Các phVn mWm này rzt tirn ích 

và trt thành m{t công c< =/c lyc h~ tr� cho virc thi]t k] giáo án =irn t: 

và giSng d0y trên máy tính, máy chi]u, bSng t$%ng tác c�ng nh$ trên các 

thi]t bm h~ tr� khác nh$ tivi, =Vu video...  

Nội dung 4 

CÁC PHƯƠNG PHÁP TÌM KIẾM, KHAI THÁC, XỬ LÍ THÔNG TIN 

PHỤC VỤ XÂY DỰNG VÀ TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC 

TRẺ MẦM NON 

Hoạt động 1: Tìm hiểu phương pháp tìm kiếm, khai thác thông 

tin phục vụ xây dựng và tổ chức các hoạt động giáo dục 

trẻ mầm non. 

L$u ý: Ho0t ={ng này ch\ tep trung trình bày virc tìm ki]m, khai thác, 

thông tin trên CD—ROM và m0ng internet . 

Dya vào hi9u bi]t và kinh nghirm thyc ti�n, b0n hãy thyc hirn m{t so 

yêu cVu sau: 

1. Nêu các b$gc ti]n hành tìm ki]m, khai thác thông tin trên m0ng internet, 

CD—ROM. 
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2) Nêu các thao tác ,- tìm ki2m, khai thác thông tin trên internet và CD—ROM 

,- ,Aa vào bài giCng. 
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B"n hãy '(i chi+u nh-ng n/i dung v2a vi+t ra v6i nh-ng thông tin d86i 

'ây và t; hoàn thi=n n/i dung 'ã vi+t. 

THÔNG TIN PHẢN HỒI  

1. Truy cập trang web 

?@ truy cAp trang web, ta phGi sI dJng m/t ch8Lng trình 'Nc bi=t '8Oc 

gPi là trình duy=t web. Có nhiTu trình duy=t web khác nhau, chWng h"n 

nh8 internet Explorer, Netscape Navigator, Mozilla Firefox… 

Sau 'ây là m/t s( website cung cap công cJ Search Engine: 

http://www.google.com 

http://www.altavista.com 

http://www.infoseek.com 

http://www.yahoo.com 

http://www.msn.com. 

 M/t vài l8u ý khi duy=t web: 

—  Xác 'gnh thông tin tìm ki+m trên web. 

—  Nh-ng trang web thích hOp cho vi=c truy tìm thông tin. 

—  SI dJng các công cJ tìm ki+m trên web. 

—  Có th@ mj nhiTu cIa sk cho mli trang web bmng cách chPn File -> New 

Window hoNc Ctrl + N. 

—  Mu(n mj mli trang liên k+t trong m/t cIa sk m6i, hãy '8a con tro chu/t 

'+n vùng 'ánh dau liên k+t (con tro chuy@n thành hình bàn tay) -> Nhan 

Shift + chu/t trái. 

—  Nên nhan Stop '@ ng2ng mj trang không mu(n rui m6i chPn ti+p sang 

trang web khác. 

Thao tác truy cAp '+n m/t trang web: 

B./c 1: GPi ch8Lng trình duy=t web (chWng h"n nhap 'úp chu/t vào bi@u 

t8Ong cya trình duy=t internet Explorer  hay Mozilla Firefox . 
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B!"c 2: Nh#p %&a ch) c*a trang web vào v& trí trên thanh %&a ch) (Address).  

T> nh?ng trang web này, bBn dC dàng mE ra mFt thG giIi các phKn mLm 

giáo dMc nNi tiGng trên thG giIi.  

— http://www.moet.gov.vn: Trang web c*a BF Giáo dMc và Tào tBo ViVt Nam. 

— http://www.edu.net.vn: Trang web này chXa %Yng rZt nhiLu tài nguyên 

bN ích %[i vIi giáo viên và các b#c phM huynh. 

— http://bachkim.vn: Tây là trang web cung cZp ngu_n t  ̀ liVu và các giai 

pháp Xng dMng công nghV thông tin trong dBy hcc c*a Công ti cN phKn 

Tin hcc BBch Kim. 

— http://ww.echip.com.vn: Tây là phiên ban %iVn tf c*a tuKn báo công 

nghV thông tin và nh?ng trg giúp %ic lYc, nh?ng h`Ing djn t) m) cho 

ng`ki giáo viên trong viVc Xng dMng công nghV thông tin vào dBy hcc… 

— http://www.americanbaby.com (tiGng Anh) nên update vào mMc 1. Cha 

m' tham kh*o (ti.ng Anh - ENG).  

— http://www.smartkidssoftware.com. Tây là phiên ban %iVn tf vL các 

phKn mLm dBy trn nho. 

– http://www.freecoloringpages.com, www.coloring.ws. Tây là các phiên 

ban có các phKn hình anh tô màu cho trn mKm non. 

– http://www.ngocmai.mamnon.com (tìm hiru thG giIi %Fng v#t - tiGng 

ViVt) nên update vào mMc 6. Tra c;u & Tìm ki.m. 

2. Tìm kiếm thông tin trên internet 

Tr truy c#p %`gc các trang web chXa nFi dung liên quan %Gn vZn %L mà 

mình quan tâm, ta có thr tiGn hành theo hai ph`ung án sau: 

Tìm kiGm theo các danh mMc %&a ch) hay liên kGt %`gc các nhà cung cZp 

d&ch vM %vt trên các trang web.  

— Thao tác sf dMng máy tìm kiGm: 

B!"c 1: Tr sf dMng máy tìm kiGm, tr`Ic hGt ta phai khEi %Fng trình 

duyVt web, sau %ó gõ %&a ch) c*a website t`ung Xng vào ô %&a ch) c*a 

trình duyVt. Ví dM %r tìm kiGm thông tin bxng máy tìm kiGm trên website 

Google, ta gõ dòng %&a ch): http://www.google.com.vn r_i nhZn phím Enter.  

B!"c 2: Xác %&nh và nh#p t> khoá liên quan %Gn vZn %L cKn tìm kiGm vào 

ô Search. 
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B!"c 3: Kích ho&t vào danh sách k0t qu3 tìm ki0m 78 chuy8n 70n nh:ng 

trang web có thông tin liên quan 70n tD khoá tìm ki0m. 

N0u b&n nhGn vào nút Xem trang đầu tiên tìm được thì Google sJ tìm và tK 

7Lng mM trang web 7Nu tiên trong k0t qu3 tìm ki0m. 

Ta cPng có th8 tuQ chRn nguSn tìm ki0m bTng cách chRn: 

+ Web: Tìm trên tGt c3 các website. 

+ Những trang viết bằng tiếng Việt: ChW tìm nh:ng trang web hi8n thX nLi 

dung bTng ti0ng ViZt. 

— Ph]^ng pháp xác 7Xnh tD khoá tìm ki0m: 

a8 tìm ki0m thông tin, tr]cc tiên cNn ph3i xác 7Xnh tD khoá (Key Words) cga 

thông tin muhn tìm ki0m. N0u tD khoá không rõ ràng sJ cho ra k0t qu3 

tìm ki0m rGt nhiju, rGt khó phân biZt và khó chRn 7]lc thông tin nh] 

mong muhn; còn n0u tD khoá quá dài, k0t qu3 tìm ki0m có th8 không có. 

Ví do: Muhn tìm thông tin vj d&y chg 7i8m mùa xuân cho trr: 

— N0u nhsp tD khoá Ch) *i,m mùa xuân thì k0t qu3 sJ có rGt nhiju. 

— N0u nhsp tD khoá: Cách d6y ch) *i,m mùa xuân cho tr; m<m non thì sJ 

có rGt ít hotc không có k0t qu3 thông tin vj tD khoá này. 

— Trong tr]ung hlp này dùng tD khoá: ch) *i,m mùa xuân cho tr; có th8 

sJ cho k0t qu3 tht h^n. 

N0u tD khoá tìm ki0m 7]lc 7tt trong d=u ngo?c kép, ví do: “ch) *i,m 

mùa xuân cho tr;”  thì Google sJ tìm ki0m nLi dung trùng hoàn toàn vci 

tD khoá.  

Ta cPng có th8 sv dong các phép toán nh] “+”: or, and... 78 bi8u di{n nLi 

dung cNn tìm ki0m. Dùng phép “+”: N0u muhn tìm các trang web có mtt 

tGt c3 các ch: có trong tD khoá mà không cNn theo th} tK thì ta nhi các 

ch: này vci nhau bMi dGu “+”. Ví do: Tìm thông tin vj Ch) *i,m mùa 

xuân cho tr; m<m non có th8 nhsp tD khoá là: Ch) *i,m + mùa xuân + 

tr; m<m non. 

3. Tìm kiếm, khai thác thông tin trên các đĩa CD 

HiZn nay có rGt nhiju 7�a CD—ROM ch}a các thông tin phoc vo d&y hRc 

nh] CD—ROM “Tin hRc nhà tr]ung”, CD—ROM t] liZu lXch sv, sinh hRc, 

7Xa lí... Ta có th8 copy, cài 7tt d: liZu lên � c}ng cga máy tính 7iZn tv 

hotc có th8 khai thác trKc ti0p tD các 7�a CD—ROM. 
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H!u h%t các CD—ROM này 23u 245c thi%t k% d49i d:ng web. M@i 2Aa  

CD—ROM là mEt hF thGng siêu vKn bLn, chN c!n kích ho:t vào danh sách 

liên k%t hoQc nhRp nEi dung tìm ki%m.  

ViFc khai thác thông tin tW các CD—ROM này t4Xng tY nh4 thao tác trên 

internet. 

Ví d[, 2\ tìm các bài vi%t liên quan 2%n nEi dung thi%t k% và s^ d[ng giáo 

án 2iFn t^ 245c l4u trên CD—ROM Tuy#n t'p 7 n*m t,p chí Tin h1c và 

Nhà tr67ng, ta nhRp tW khoá “Giáo án 2iFn t^”. K%t quL tìm ki%m cho thcy 

trên CD—ROM có 3 bài vi%t liên quan 2%n nEi dung mà ta 2ang quan tâm. 

CÂU HỎI ĐÁNH GIÁ 

1) Hãy truy cRp internet và thYc hiFn viFc tìm ki%m thông tin liên quan 2%n 

chj 2i\m 2Eng, thYc vRt v9i hai cách nhRp tW khoá: 

— Chj 2i\m 2Eng vRt.  

— Chj 2i\m thYc vRt. 

Sau 2ó lYa chmn v3 k%t quL mà b:n tìm ki%m 2\ ph[c v[ tGt cho viFc lRp 

k% ho:ch tn choc ho:t 2Eng cho trp m!m non. 

2. B:n hãy s^ d[ng các choc nKng tìm ki%m trên Google v9i tW khoá “Múa 

tr>ng c?m” v9i các tus chmn là: tìm trang web (web), tìm hình Lnh 

(Picture), tìm 2o:n video… và nhRn xét v3 k%t quL tìm 245c. 

Hoạt động 2: Tìm hiểu phương pháp xử lí thông tin phục vụ xây 

dựng và tổ chức các hoạt động giáo dục trẻ mầm non. 

DYa vào hi\u bi%t và kinh nghiFm thYc tiyn, b:n hãy thYc hiFn mEt sG 

yêu c!u sau:  

1. Nêu các kA thuRt x^ lí thông tin trên các trang web. 
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2. Nêu các k) thu,t -. x0 lí thông tin t7 các trang web thành nh>ng thông 

tin ph@c v@ cho viCc thiDt kD bài giEng.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BGn hãy -Jc nh>ng thông tin dLMi -ây -. có thêm hi.u biDt vQ x0 lí thông 

tin ph@c v@ cho viCc tR chSc các hoGt -Tng giáo d@c trU mVm non. 

THÔNG TIN PHẢN HỒI  

1. Sao chép một đoạn văn bản từ các trang web 

B!"c 1: LXa chJn -oGn vYn bEn cVn sao chép trên trang web. 
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B!"c 2: Ch#n l&nh Edit/Copy (ho)c nh+p chu.t ph0i, ch#n Copy hay 

nh+n t5 h6p phím Ctrl + C). Khi <ó, <o>n v@n b0n <ã lCa ch#n <D6c lDu 

vào b. nhF t>m (Clipboard) cIa máy tính. 

B!"c 3: ML m.t h& so>n th0o v@n b0n nào <ó <ang sO dPng <Q thiRt kR bài 

gi0ng (chTng h>n mL Microsoft Word, Microsoft PowerPoint hay chDZng 

trình Notepad cIa Windows...). 

B!"c 4: Ch#n l&nh Edit/Paste (hay nh+p chu.t ph0i, ch#n Paste ho)c 

nh+n t5 h6p phím Ctrl + V). 

B!"c 5: ]^nh d>ng l>i n.i dung v@n b0n theo ý mu`n (bao hàm c0 <^nh 

d>ng kí tC, <^nh d>ng <o>n và chèn các <`i tD6ng nhD hình 0nh, video...). 

2. Sao chép nội dung của cả một trang web 

Trong trDcng h6p giáo viên mu`n n.i dung bài gi0ng <D6c minh ho> bLi 

m.t trang web nào <ó nhDng phòng h#c l>i không kRt n`i internet, ta có 

thQ lDu trg trang web <ó shn sàng trên máy tính và <)t kRt n`i (link) ti 

bài gi0ng <Rn file lDu trg trang web trên máy tính 

– B!"c 1: ML trang web có n.i dung ta cjn khai thác. 

— B!"c 2: Ch#n l&nh File/Save (ho)c nh+n t5 h6p phím Ctrl + S).  

— B!"c 3: Ch#n v^ trí (thD mPc, 5 <ka) sl lDu trg trang web và <)t l>i tên cho 

t&p tin (nRu cjn). Ta có thQ ch#n <^nh d>ng lDu trm file (L mPc Save as 

Type) và b0ng mã chg tiRng Vi&t (L mPc Ecoding). KRt thúc nh+p chu.t 

vào nút Save <Q lDu trg vào máy tính. 

— B!"c 4: ThiRt kR liên kRt ti bài gi0ng <Rn t&p tin. 

+ B!"c 4.1: T>o <`i tD6ng chqa kRt n`i. 

+ B!"c 4.2: Ch#n l&nh Insert/Hyperlink. 

Ta ch#n <ích kRt n`i là t&p tin (ví d<: ban do tu duy.htm) rri nh+p OK <Q 

xác <^nh kRt n`i. 

3. Sao chép một hình ảnh 

B!"c 1: Ch#n hình 0nh cjn sao chép.  

LDu ý: Có thQ ch#n chqc n@ng tìm kiRm 0nh (Images) <Q có <D6c t+t c0 

các hình 0nh liên quan <Rn chI <z tìm kiRm. 
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B!"c 2: Ch" chu&t vào +nh, nh.p chu&t ph+i, s2 hi3n ra m&t b+ng ch9n 

các l3nh. 

N>u ch9n l3nh chép +nh (Copy) thì hình +nh s2 CDEc lDu vào b& nhF tGm 

(Clipboard). 

B!"c 3: IDa +nh vào bài gi+ng: ML giáo án (CDEc thi>t k> bLi m&t h3 soGn 

th+o nào Có), ch9n vO trí cQn chèn +nh rSi ch9n l3nh Edit/Paste. 

Chú ý: N>u ch9n l3nh: LDu +nh (Save as) thì +nh s2 CDEc lDu dDFi dGng 

m&t t3p tin trên máy tính (Thông thD[ng lDu +nh vFi COnh dGng *.Jpeg, 

*.bmp...). I_ CDa +nh vào bài gi+ng, ta dùng l3nh Insert/Picture.  

4. Tìm hiểu một vài phần mềm xử lí thông tin 

4.1. Xử lí ảnh bằng chương trình Paint của Windows 

PaintBrush là m&t chDcng trình CDEc tích hEp trong h3 Cidu hành 

Windows vFi chgc nhng chính là biên tip +nh tjnh. PhQn mdm này r.t 

thích hEp C_ xl lí các hình +nh vFi thao tác Ccn gi+n trmc quan.  

G9i chDcng trình: Start/Programs/Accessories/Paint. 

I_ cst dán m&t vùng trong bgc +nh, ch9n Free form Select hotc Select, 

sau khi Cánh d.u vùng ch9n CDEc bao bLi CD[ng nét Cgt thì thmc hi3n 

các thao tác sao chép (copy), cst (cut), dán (paste) hay xoá (delete).  

Sau khi Cã ch9n m&t công cv v2 và màu v2, chn cg công dvng cwa các công 

cv v2 C_ v2 hình cQn thi>t. VFi myi hình có th_ ch9n lGi màu khác nhau. 

Các l3nh thu&c menu Images: 

— Flip and Rotate: Xoay C+o ngDEc theo chidu ngang, chidu Cgng và quay 

hình theo các góc quay vùng ch9n. 

— Stretch/Skew: Kéo dãn hay kéo xiên vùng v2 Cã ch9n. 

— Invert Color: I+o màu vùng ch9n. 

— Attribute: Các thu&c tính chung cwa vùng v2. 

— Clear Image: Xoá vùng v2. 

4.2. Xử lí thiết kế đoạn phim bằng chương trình Window Movie Maker 

* PhQn mdm này có s�n trong chDcng trình Window. Có th_ dùng cách 

nh.p chu&t vào Start/Program/Window Movie Maker, bi_u tDEng là m&t 

cu&n phim. PhQn mdm này cho phép làm giáo án nhD nh�ng CoGn phim. 
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Có th% &'a tranh +nh, video, âm thanh, ch5 vi6t vào bài gi+ng c:a mình 

và làm hi=u ?ng cho chúng thAt sCng &Dng. Có th% tF ghi âm giGng k% 

chuy=n &% lJng vào &oKn phim bMng cách kích vào bi%u t'Png micro và 

làm theo chQ dRn mà thôi. Không nh5ng th6, nó còn có th% dV dàng in sao 

giáo án ra &Wa VCD &% dKy trên tivi mà không c[n ph+i ra hi=u converter. 

Windows Movie Maker (WMM) là mDt ti=n ích san có nMm trong h= &ibu 

hành Windows, cung ccp khá &[y &: công cd &% cet, ghép, chQnh sga các 

file video. Sau khi chQnh sga có th% ghi lKi vào các thi6t bj l'u tr5 vki 

nhibu tul chGn vki chct l'Png cao nhct có th%. Tul tnng loKi mà dung 

l'Png file l'u tr5 có th% lkn (cho chct l'Png cao) hooc nhp (cho vi=c t+i 

xuCng nhanh chóng tn internet). 

WMM dV sg ddng và có san; n6u bi6t khai thác, bKn csng có th% sg ddng 

nó nh' mDt ch'tng trình biên tAp video chuyên nghi=p không kém gì 

các trình biên soKn video cJng kbnh nh' Video Studio, Advanced Video 

Manager... 

* WMM có giao di=n &tn gi+n, dV hi%u vki 4 khu vFc chính: 

— Video task: Nti &ot các nút &ibu khi%n. 

— Collection: Nti &ot các video, audio, picture. 

— Màn hình: Khu vFc màn hình hi%n thj hình +nh, xem tr'kc video &ang làm. 

— Khu vFc chQnh sga và biên tAp video. 

Ngoài ra còn các nút l=nh: 

— Show StoryBoard: ChQnh th|i gian hooc sC clip khi biên tAp. 

— Show Timeline: Hình +nh hi=n lên dKng thumbnail. 

— Set volume level: ChQnh audio trong video. MuCn âm thanh trong video 

gCc bi6n mct thì kéo thanh audio sát khe Audio/Music. 

— Narrate timeline: TKo video tn webcam hooc microphone. 

— Zoom in, zoom out: Kéo dài, rút ngen th|i gian. 

* MDt sC &Ci t'Png chính c:a WMM: 

— Collection dùng &% ch?a các &oKn âm thanh (audio clip), &oKn phim 

(video clip) hooc nh5ng hình +nh (picture) mà ta dùng tính n�ng Import 

&% nhAp vào hooc lcy vào (capture) tn các thi6t bj nh' máy +nh, camera 
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s!... Collection r-t thu0n ti1n cho vi1c theo dõi các video clip nh7. M9i clip 

nh7 trong collection có th< chia thành các ph?n nh7 h@n. 

— Project bao gCm E?y EG thông tin vI mJt phiên làm vi1c vLi WMM, 

thông tin vI các file audio, video, các hình Qnh mà ta vRa l-y vào. Có th< 

ghi lSi phiên làm vi1c vào file E!i vLi WMM thì ph?n mT rJng cGa file sU 

là .msw. 

— Movie là kXt quQ cGa cu!i cùng cGa phiên làm vi1c. Movie hay nói cách 

khác là file video kXt quQ. Movie có th< l[u ra \ c]ng máy tính hay các 

thiXt b_ l[u tr` khác. 

— Storyboard/Timeline là n@i quan trang nh-t ch]a kXt quQ công vi1c là 

n@i l[u lSi k_ch bQn dành cho movie cGa bSn. Khi xu-t ra file movie, 

WMM sU dda vào Storyboard/Timeline E< xây ddng. 

Các dSng file hình Qnh, audio và video mà WMM nh0n dSng E[ic: 

— Audio: .aif, .aifc, .aiff .asf, .au, .mp2, .mp3, .mpa, .snd, .wav, .wma. 

— Video: .asf, .avi, .m1v, .mp2, .mp2v, .mpe, .mpeg, .mpg, .mpv2, .wm. 

— Hình Qnh: .bmp, .dib, .emf, .gif, .jfif, .jpe, .jpeg, .jpg, .png, .tif, .tiff, .wmf. 

* MJt s! thao tác c@ bQn vLi WMM: 

— MT mJt video tR các file video ra làm vi1c: 

 TR menu File chan Import into Collection hosc b-m phím ttt Ctrl + I. 

HJp thoSi chan file xu-t hi1n, chan file audio, video hosc file hình Qnh 

c?n xw lí. Cxng có th< cùng mJt lúc l-y nhiIu file vào bzng cách gi` Ctrl 

hosc Shift khi click chuJt vào tên file. Trong hJp thoSi chan file, hãy chú ý 

EXn tu} chan “Create clips for video files”, nXu Eánh d-u vào ô Eó thì video 

clip sU td EJng b_ chia thành các mQnh nh7; m9i mQnh là mJt video clip. 

— Sau khi E[ic chan, video E[ic E[a vào Collection E< ch�nh swa. 

— Xem project và các clip: 

+ Trong mJt phiên làm vi1c vLi WMM, có th< xem các clip bzng cách nh-p 

chuJt vào các clip trong Collection và b-m phím cách (Space bar) hosc 

chan l1nh Play/Play Clip. 

+ Cxng có th< xem nhiIu clip liên tiXp bzng cách kéo nhiIu clip vào ph?n 

Storyboard và chan l1nh Play/Play Storyboard hosc b-m t\ hip phím 

Ctrl + W. 
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— Xem thu(c tính c,a các clip: 

+ Ch5n 1 clip c7n xem t9i Collection. 

+ Nh;p chu(t ph<i và ch5n Properties ho@c lAnh Clip/Properties. 

— ChBnh sDa các thu(c tính c,a project: 

 Ch5n lAnh File/Properties, m(t h(p tho9i xu;t hiAn, HiIn các thông tin 

vào h(p tho9i nhL title (tiêu HI), author (tác gi<), copyright (b<n quyIn), 

rating (bình ch5n), description (mô t<) vI project. 

— Thay HWi cách thX hiAn project: 

+ Trong phiên làm viAc có thX thay HWi giZa hai ch[ H( nhìn (Timelime và 

Storyboard). Storyboard cho phép xem HL^c danh sách các clip Hã kéo 

xuang, Timeline l9i cho hình dung c< vI kho<ng thbi gian, H( dài c,a 

clips sc HL^c phát. 

+ dX thay HWi ch[ H( nhìn vI Storyboard, ch5n lAnh View/Storyboard khi 

Hang e ch[ H( Timeline. dX ch5n ch[ H( nhìn Timeline, ch5n lAnh 

View/Timeline khi Hang e ch[ H( Storyboard. Cfng có thX dùng phím tht 

Ctrl +T HX chuyXn luân phiên hai ch[ H( nhìn này. 

— Thêm m(t clip vào Storyboard/Timeline:  

+ T9i Collection, nh;p chu(t vào các clip muan thêm, nh;p chu(t ph<i và 

ch5n Add to Storyboard ho@c Add to Timeline tuk theo ch[ H( nhìn hiAn 

t9i là gì. 

+ dX thêm clip m(t cách nhanh chóng, có thX dùng H(ng tác kéo th< thông 

thLbng các clip vào Storyboard ho@c Timeline.  

 — Xoá clip khli Storyboard/Timeline: 

+ dX xoá clip khli project, nh;p chu(t vào clip trong Storyboard hay 

Timeline, sD dmng lAnh Edit/Delete. 

+ Có thX xoá t;t c< các clip trong project bnng cách thoc hiAn lAnh xoá 

Edit/Clear Storyboard ho@c b;m tW h^p phím Ctrl + Del. 

—  Sao chép clip trong Storyboard/Timeline: 

+ Ch5n clip muan sao chép trong Storyboard/Timeline, ch5n lAnh Edit/Copy 

sau Hó di chuyXn chu(t H[n vp trí Hích và ch5n lAnh Edit/Paste. 
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+ C#ng có th* sao chép cùng lúc nhi4u clip b7ng cách gi9 phím Ctrl  ho<c 

phím Shift =* ch>n nhi4u clip. 

— Di chuy*n clip trong Storyboard/Timeline: 

 Ch>n clip muJn di chuy*n sK dLng lMnh Edit/Cut sau =ó chuy*n chuNt 

=On vQ trí =ích và sK dLng lMnh Edit/Paste. 

— LTng clip trong Storyboard/Timeline: 

+ Trong khi làm video thVWng thXy có nh9ng cYnh lTng nhau, cYnh trV[c 

mW d\n và cYnh sau rõ d\n. Hai cYnh này =an xen vào nhau trông khá 

=ap mbt. Tính ncng lTng trong WMM cho phép thfc hiMn =i4u này. 

+ g* lTng cYnh, phYi chuy*n chO =N xem sang Timeline, nhXp chuNt vào 

cYnh sau =ó sK dLng lMnh Clip/Nudge Left. 

+ g* bh lTng cYnh, ch>n clip c\n bh và sK dLng lMnh Clip/Nudge Right cho 

t[i khi hai cYnh tách rWi khhi nhau. 

— Chia cbt các audio clip hay video clip: 

+ NhXp chuNt vào clip c\n chia trong Collection, tji cKa sk Windows Media 

nhXp play. BXm pause =* dnng clip và tiOn hành cbt, nhát cbt so n7m =úng 

=i*m dnng này, sK dLng lMnh Clip/Split ho<c bXm phím tbt Ctrl + L. 

+ Sau thao tác này, clip vna ch>n so =Vpc chia làm 2 ph\n và tjo thành  

2 clip nhh hrn. Có th* chia tiOp các clip nhh hrn cho t[i khi msi clip cht 

còn 1 frame (1 hình Ynh). 

— Ghép các audio clip hay video clip: 

+ ViMc ghép các audio clip hay video clip không có nhi4u ý ngh~a. Nó cht 

giúp cho sJ lVpng clip trong Collection ít =i so d� nhìn tkng th* hrn. 

+ g* ghép các clip dùng chuNt ch>n các clip muJn ghép, sK dLng lMnh 

Clip/Combile ho<c bXm tk hpp phím Ctrl + M. Sau thao tác này, các clip 

vna =Vpc ch>n so =Vpc ghép vào thành 1 clip. 

— Các hiMu �ng cho hình Ynh: 

+ Ch>n ph\n video Effects =* liMt kê nh9ng hiMu �ng. 

+ MuJn ch>n hiMu �ng, nào cht c\n nhXp chuNt vào hiMu �ng =ó rTi ch>n 

Add to Storyboard ho<c Add to Timeline. 

+ Có th* dùng =Nng tác kéo thY =* kéo hiMu �ng vào clip =ã ch>n. 



PHƯƠNG PHÁP TÌM KIẾM, KHAI THÁC, XỬ LÍ THÔNG TIN… CÁC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC    |  45  

+ Sau khi ch)n xong hi.u /ng có th2 b4m Ctrl + W ho6c s8 d:ng l.nh 

Play/Play Timeline (Play/Play Storyboard) >2 xem k@t quB. 

— Các hi.u /ng chuy2n cBnh: 

+ Ch)n phJn Video Transitions >2 ch)n các hi.u /ng chuy2n cBnh. 

+ MuOn ch)n ki2u chuy2n cBnh nào, chR cJn nh4p chuSt phBi vào hi.u /ng 

rUi ch)n ch/c nVng Add to Storyboard hay Add to Timeline. 

+ Có th2 dùng chuSt kéo thB các hi.u /ng này vào các clip trong 

Storyboard/Timeline >2 tZo hi.u /ng cho clip >ó. 

+ Sau khi ch)n xong hi.u /ng, có th2 b4m Ctrl + W ho6c s8 d:ng l.nh 

Play/Play Timeline (Play/Play Storyboard) >2 xem k@t quB. 

+ Khác v\i hi.u /ng hình Bnh chR cJn 1 clip là >_, >2 tZo hi.u /ng chuy2n 

cBnh, phBi có tOi thi2u 2 clip >2 thac hi.n vi.c chuy2n. 

— Thêm các dòng chd, tiêu >e vào trf\c movie, clip: 

 TZi thanh Tasks, ch)n Make titles or credits, xu4t hi.n bBng ch)n: 

+ Title at the beginning: Dùng >2 thêm các tiêu >e vào trf\c movie. 

+ Title before the selected clip: Dùng >2 thêm tiêu >e vào sau các clip >ã 

ch)n trong Storyboard hay Timeline. 

+ Title on the selected clip: Dùng >2 thêm tiêu >e vào trong các clip >ã 

ch)n trong Storyboard/Timeline. 

+ Title after selected clip: Dùng >2 thêm tiêu >e vào sau các clip >ã ch)n 

trong Storyboard/Timeline. 

+ Credits at the end: Dùng >2 thêm tiêu >e, thông tin tác giB... vào cuOi movie. 

BZn cJn nhlp thông tin cho các tiêu >e và ch)n Done, add title to movie. 

Sau khi thêm tiêu >e có th2 xem lZi bmng cách b4m Ctrl + W ho6c s8 

d:ng l.nh Play/Play Timeline (Play/Play Storyboard) >2 xem k@t quB.  

— K@t xu4t ra file video:  

 n2 lfu video, s8 d:ng l.nh: File/Save Movie File, xu4t hi.n hSp thoZi.  

TZi >ây có các sa laa ch)n sau: 

+ Ch)n My Computer >2 lfu k@t quB vào máy tính. 

+ Ch)n Recordable CD >2 lfu k@t quB ra CD. 
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+ Ch$n E—Mail ,- l.u k1t qu4 vào hòm th.. 

+ The Web ,- l.u k1t qu4 lên máy chC Web. 

+ DV Camera ,- l.u k1t qu4 ra các thi1t bG kH thuIt sK. 

Sau khi ch$n ,Mu ra cho k1t qu4 cCa mình, ph4i ch$n ti1p nhQng thông 

sK dành cho file movie. MVc dù WMM ,Vt mVc ,Gnh k1t qu4 là Best quality 

for playback on my computer, vXn có th- nhZp chu[t vào Show more 

choice ,- có thêm tu\ ch$n cho file movie. Có khá nhi]u tu\ ch$n nh.ng 

ch^ nh_m vào 2 mac ,ích chính là kích th.cc hay chZt l.dng; muKn chZt 

l.dng tKt bft bu[c file movie ph4i có kích th.cc lcn và ng.dc lgi muKn 

kích th.cc nhh thì chZt l.dng cCa file movie si kém hkn. 

4.3. Phần mềm Free video to JPG Converter  

PhMn m]m Free video to JPG Converter si giúp bgn có ,.dc nhQng bqc 

hình ,rp nhZt ts các b[ phim t. litu. Ch.kng trình cung cZp nhi]u cách 

,- có ,.dc nhQng tIp tin 4nh dgng .JPG chZt l.dng cao. Ch.kng trình có 

tKc ,[ làm vitc nhanh và có th- làm vitc vci các file vdieo dgng: 

avi/mpg/mpeg/mpe/mp4/m4v, wmv/asf, mov/qt, 3gp2/3gpp/3gp/3g2, 

dvr—ms và flv. 

z- ch$n file video cMn chap hình, bgn bZm nút Browse (nút ba chZm) 

trong khung Input file ts giao ditn chính ,- ch$n file video cMn chap 

hình, ch$n th. mac l.u các file hình 4nh sau khi chap xong trong khung 

Output folder. 

Ti1p theo ch$n ki-u chap hình trong khung Save bao g�m:  

— Chap t� ,[ng sau kho4ng… khung hình (Every… frames) tqc là cq sau 

m[t sK khung hình ,ã ch$n thì ch.kng trình si t� ,[ng chap lgi m[t 

hình ts file video ,ang phát. 

— Chap t� ,[ng sau kho4ng… giây (Every… seconds). Tqc sau kho4ng th�i 

gian Zn ,Gnh (giây) ch.kng trình si t� ,[ng chap hình và l.u lgi. 

— Every Frame tqc là chap tZt c4 các khung hình.  

Sau ,ó bZm nút Save ,- ch.kng trình làm vitc t� ,[ng. 

Trong tr.�ng hdp bgn muKn có nhQng khung hình ts m[t ,ogn video 

nào ,ó trong file video ,ó, kích giQ chu[t trái và kéo thanh tr.dt Play ts 
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trái sang ph+i r,i b.m nút Trim Left 12 1ánh d.u 15u 1o7n video, kéo 

ti=p v> bên ph+i và b.m nút Trim Right 12 chBn 1o7n cuCi cDa file video 

c5n chGp hình. ChBn xong b.m nút Save 12 chLMng trình xN lí tP 1Qng.  

Ngoài ra, thanh công cG phía dLTi khung Preview còn cung c.p các nút chXc 

nYng 12 chBn khung hình cho chính xác nhL: Begin — tr] v> 15u file video, 

Play — phát, Stop — d`ng, Previous frame — lùi v> khung hình trLTc, Next 

frame — tTi khung hình sau, End — tTi cuCi phim, Go to Start Selection — 

1=n 15u vùng chBn, Go to End Selection — xuCng cuCi vùng chBn, Clear 

selection — xoá vùng chBn và See shortcuts… 12 xem phím tet.  

Khi muCn bet ngay hình file video 1ang trình chi=u thì b.m nút Make 

Snapshot 12 lLu l7i. 

Ngoài ra, có th2 tham kh+o Free YouTube Download là cách thXc 1Mn 

gi+n và dh dàng nh.t giúp t+i 1Lic nhjng video clip mTi nh.t, nhjng bài 

hát mTi nh.t t` website chia sk video trPc tuy=n nli ti=ng YouTube và 

Google Video. ChLMng trình sp giúp b7n v`a t+i v`a chuy2n 1li các file 

video 1ó v> các 1qnh d7ng video thông dGng nhL: AVI, MP4, 3GP và FLV 

12 có th2 xem trên máy tính hoyc 1izn tho7i di 1Qng.  

Thao tác r.t 1Mn gi+n: ch{ c5n b.m nút Add URLS… và copy 1qa ch{ trên 

thanh Address cDa trình duyzt 1ang chi=u file video mà b7n muCn t+i v> 

r,i Paste vào khung Add URL và b.m nút OK. Thao tác nhi>u l5n nhL v�y 

n=u muCn chBn nhi>u file c5n t+i v> cùng lúc. MuCn b� bTt b.t kì 1qa ch{ 

nào trong danh sách, kích chBn 1qa ch{ 1ó và b.m nút hình chj X  12 xoá. 

Ti=p theo, c5n chBn 1qnh d7ng video muCn chuy2n 1li sang trong khung 

Format, chBn ti=p thL mGc lLu các file video sau khi t+i v> và chuy2n 1li 

xong bên khung Output folder. CuCi cùng b.m nút Download và ch� cho 

chLMng trình v`a t+i v`a thPc hizn vizc chuy2n 1li là k=t thúc. 

CÂU HỎI ĐÁNH GIÁ 

1)  Hãy tìm ki=m và l.y v> t` internet hình +nh v> Ngh> diêm dân (ngh> làm 

muCi), sau 1ó hãy biên t�p theo nQi dung d7y v> ngh> này cho trk. 

2)  SN dGng mQt trong các ph5n m>m 1Lic trình bày ] trên, hãy download 

mQt 1o7n video v> máy tính sau 1ó biên t�p l7i. 
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Nội dung 5 

SỬ DỤNG THÔNG TIN ĐỂ XÂY DỰNG VÀ TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG 

GIÁO DỤC TRẺ MẦM NON 

Hoạt động 1: Sử dụng thông tin để xây dựng và tổ chức hoạt động 

cho trẻ làm quen với môi trường xung quanh. 

D!a vào hi)u bi,t và kinh nghi1m th!c ti4n, b6n hãy th!c hi1n m9t s; 

yêu c=u sau: 

1. Nêu cách sC dEng thông tin tìm ki,m H) xây d!ng và tK chLc ho6t H9ng 

cho trN làm quen vRi môi trSTng xung quanh. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Trình bày cách sC dEng thông tin trong lWp k, ho6ch và th!c hi1n tK chLc 

ho6t H9ng cho trN làm quen vRi môi trSTng xung quanh.  
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B"n hãy '(i chi+u nh-ng n/i dung v2a vi+t ra v6i nh-ng thông tin d86i 

'ây và t; hoàn thi=n n/i dung 'ã vi+t. 

THÔNG TIN PHẢN HỒI  

Môi tr8@ng xung quanh '(i v6i trC vô cùng r/ng l6n và khó hiHu. TrC l"i 

rJt tò mò hi+u '/ng, luôn 'Nt ra vô vàn câu hOi: Nó là cái gì? Nó nh8 th+ 

nào? Vì sao nó l"i nh8 vWy?... Do vWy, vi=c tY chZc cho trC khám phá môi 

tr8@ng xung quanh c\n '8]c linh ho"t, h= th(ng, khoa h^c v6i nh-ng 

màu s_c sNc s`, hình anh rõ nét, âm thanh “thWt”. figu 'ó sh giúp trC ljnh 

h/i ki+n thZc m/t cách nhk nhàng, thoa mãn '8]c th_c m_c cla trC. 

Trên th;c t+, có nhigu gi@ ho"t '/ng làm quen v6i môi tr8@ng xung 

quanh, giáo viên không thH có 'l 'igu ki=n 'H cho trC '8]c c\m n_m hay 

quan sát tr;c ti+p. ong dpng công ngh= thông tin giúp giáo viên '8a '+n 

cho trC nh-ng hình anh s(ng '/ng hqn vg th+ gi6i môi tr8@ng xung 

quanh, giúp trC có nh-ng trai nghi=m phong phú và th;c t+ hqn. 

Trong ho"t '/ng cho trC làm quen v6i môi tr8@ng xung quanh, v6i mri 

msu vWt hay tranh anh, 'gu c\n cho trC quan sát kj, cho trC '8a ra nhigu 

ý ki+n nhWn xét 'H tìm ra '\y 'l và chính xác 'Nc 'iHm vWt msu. 

Ví dp, khi làm quen v6i con cua, trC 'ã tìm '8]c 'Nc 'iHm cla con cua có 

hai càng to, tám chân... Sau 'ó, giáo viên 'Nt câu hOi g]i mw: “Các con có 
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bi"t con cua nó +i nh- th" nào không?”. Giáo viên có th9 dùng +o<n 

b=ng video cho tr@ bi"t +-Ac là con cua bò ngang, chE rõ cua có mai cua, 

y"m cua cIng +9 bJo vK cL th9 chúng. Nh- vOy, không nhPng tr@ bi"t 

+-Ac nhPng +Qc +i9m cRa con cua mà tr@ còn bi"t môi tr-Sng sUng, cách 

vOn +Vng và cWu t<o các bV phOn cL th9 cRa chúng.  

NYm rõ +Qc +i9m cRa vOt, tr@ sZ quan sát chúng d\ hLn, t] +ó so sánh rWt 

rõ ràng và phân lo<i tUt hLn. Trong ho<t +Vng này, s` dang +b dùng trcc 

quan rWt có hiKu quJ. db dùng trcc quan có th9 là tranh Jnh, mô hình, vOt 

thOt... db dùng trcc quan là y"u tU không th9 thi"u +-Ac trong viKc d<y 

tr@, vì tr@ chE lfnh hVi ki"n thIc khi +-Ac trcc ti"p tri giác các +Ui t-Ang.  

db dùng trcc quan càng +gp, càng hWp dhn thì càng thu hút +-Ac tr@. 

Ví da, khi d<y tr@ tìm hi9u mVt sU con vOt sUng trong r]ng, tr@ ckn phJi 

bi"t tên gli, hình dáng, các bV phOn, thIc =n, nLi sUng, ti"ng kêu, thói 

quen cRa các con thú. N"u s` dang tranh sZ rWt h<n ch" và không mang 

l<i hiKu quJ cao. Tr@ sZ không ho<t +Vng tích ccc. Ti"t hlc sZ trm nên +Ln 

+iKu, nhàm chán; hiKu quJ cRa giS hlc sZ có phkn h<n ch". Nh-ng n"u 

cô Ing dang phkn mom Power Point cho tr@ quan sát các con vOt +ang 

chuy9n +Vng, vri nhPng hình Jnh “thOt” thì tr@ sZ rWt thích thú, tOp trung 

chú ý, giS hlc sZ +<t k"t quJ nh- mong muUn. GiS hlc sZ giúp tr@ nYm 

+-Ac ki"n thIc vo màu sYc, hình d<ng kích th-rc... cRa sc vOt hiKn t-Ang; 

bi"t gli tên, +Qc tr-ng nLi sinh sUng, +iou kiKn sUng... cRa sc vOt. Khi 

dùng máy chi"u, vri nhPng màu sYc +gp mYt, hình Jnh rõ nét gây hIng 

thú cho tr@, tr@ sZ d\ nhr, lâu quên. Khi hlc vo các con thú dP, tr@ sZ có ý 

thIc tc ch=m sóc, bJo vK bJn thân tr-rc nhPng con vOt hung dP. Khi hlc 

vo thSi ti"t, cây cUi, vOt nuôi, tr@ sZ có ý thIc vo sc thay +wi cRa thSi ti"t, 

bi"t yêu th-Lng ch=m sóc cho cây cUi, vOt nuôi. 

Ckn chú ý không y l<i công nghK thông tin +9 tr@ tha +Vng tr-rc ho<t 

+Vng mà ckn tích hAp vào các ho<t +Vng. Ví da, trong ho<t +Vng cho bé 

xem cách làm qukn áo thSi trang, ta nên lbng ghép cho tr@ lWy vOt liKu +9 

làm theo chI không chE là ngbi xem.  

—  Tr@ tham gia ho<t +Vng này rWt d\ rLi vào tình tr<ng ngbi lâu tr-rc màn 

hình, vì th" các ho<t +Vng lbng ghép nên thay +wi th-Sng xuyên các hình 

thIc, t<o +iou kiKn cho tr@ +-Ac vOn +Vng. Sau khi cho tr@ ngbi xem các 

giai +o<n phát tri9n cRa loài b-rm, cô có th9 cho tr@ chia nhóm thi nhau 
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x!p th& t' tranh v, quá trình phát tri2n c4a loài b9:m. Khi cho tr> xem 

hình @nh loài vAt trong rCng, cô cho tr> tìm hình @nh và gFi tên các hình 

@nh có trong l:p. Cô cho tr> xem c@nh bCa bJn trong cKn phòng và c@nh 

mJt cKn phòng sNch OPp nhQm hR trS cho bé bi!t cách dFn các góc chVi 

trong l:p mình. 

Ví dY, cho tr> quan sát con voi, con gZu, con kh\: 

—  MYc Oích: Giúp tr> bi!t tên gFi, Obc tr9ng, môi tr9cng sdng c4a các con 

vAt sdng trong rCng. Tr> bi!t ngufn th&c Kn c4a chúng, không O!n quá 

ggn chúng. 

—  Chuhn bi:  

+ Lên mNng, vào trang “mJng vAt sdng trong rCng”, copy hình @nh con voi, 

con gZu, con kh\. 

+  Vào phgn Power Point, chFn slide show tNo trang trình dirn cho tCng con 

vAt xuZt hisn có gtn tên t9Vng &ng, lfng nhNc bài hát “md bNn bi!t”. 

+  Copy du lisu vào Ova CD. 

— Ti!n hành: 

+ Cô mx Ova cho hát bài “md bNn bi!t”. Tr> hát theo. 

+  Cho tr> k2 nhung con vAt có trong bài hát.  

+  Cho tr> xem Ova, hyi tên con vAt, Obc Oi2m c4a các con vAt. 

+  Cho tr> xem hình @nh con voi Oang Kn nh9 th! nào; nó dùng gì O2 lZy 

th&c Kn... 

+ m9a ra nhung nJi dung gSi mx v, giáo dYc lòng yêu th9Vng OJng vAt, 

cách chKm sóc, b@o vs các loài OJng vAt qua nhung hình @nh hobc các 

OoNn phim sdng OJng. 

CÂU HỎI ĐÁNH GIÁ 

1) Hãy l'a chFn mJt nJi dung t� ch&c hoNt OJng cho tr> theo ch4 O, “Th'c 

vAt”, tìm hi2u các thông tin và các ngufn tài lisu và thông tin O2 có th2 t� 

ch&c hoNt OJng cho tr> làm quen v:i môi tr9cng xung quanh. 

2) Trao O�i v:i các bNn trong nhóm và tham kh@o ý ki!n c4a các bNn v, 

ngufn tài lisu và thông tin mà bNn Oã l'a chFn. 
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Hoạt động 2: Sử dụng thông tin để xây dựng và tổ chức hoạt 

động cho trẻ làm quen với toán. 

D!a vào hi)u bi,t và kinh nghi1m th!c ti4n, b6n hãy th!c hi1n m9t s; 

yêu c=u sau: 

1. Nêu cách sC dEng thông tin tìm ki,m H) xây d!ng và tK chLc ho6t H9ng 

t6o hình. 

 

 

 

 

2. Trình bày cách sC dEng thông tin trong lQp k, ho6ch và th!c hi1n tK chLc 

ho6t H9ng t6o hình. 

 

 

 

 

 

 

B6n hãy H;i chi,u nhTng n9i dung vUa vi,t ra vVi nhTng thông tin dWVi 

Hây và t! hoàn thi1n n9i dung Hã vi,t. 

THÔNG TIN PHẢN HỒI  

Ho6t H9ng làm quen vVi toán cung c[p cho tr\ k] n^ng nhQn bi,t, so sánh 

màu s_c, hình d6ng, kích thWVc, t6o nhóm... các s! vQt hi1n tWbng.  

Ví dE: d,m tU 1 H,n 5 (g chh Hi phWjng ti1n giao thông): 

—  MEc Hích: 

+  Tr\ bi,t H,m tU 1 H,n 5 s; lWbng các H;i tWbng. 

+  NhQn bi,t m9t s; phWjng ti1n giao thông: tên goi, nji ho6t H9ng... 

—  Chuqn br: 

+  Cô copy nhTng hình snh ôtô, xe máy, thuyin, tàu thut...  
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+  Vào slide show t-o trang trình di3n cho các ph78ng ti9n giao thông xu=t 

hi9n theo ý mu@n. 

—  TiDn hành: 

+  Cho trG nghe và hát theo bài “Ôtô xe lLa”. 

+  Cho trG quan sát ôtô và ODm s@ l7Png. 

+  LRn l7Pt cho tSng lo-i ph78ng ti9n giao thông xu=t hi9n. Cô yêu cRu trG 

gVi tên, nói n8i ho-t OYng, ODm s@ l7Png, chVn thG ch=m tròn t78ng [ng. 

CÂU HỎI ĐÁNH GIÁ 

1) Hãy l`a chVn mYt nYi dung ta ch[c ho-t OYng cho trG theo chb Oc “Giao 

thông”, tìm hieu các thông tin và các ngufn tài li9u và thông tin Oe có the 

ta ch[c ho-t OYng cho trG làm quen vgi toán. 

2) Trao Oai vgi các b-n trong nhóm và tham khjo ý kiDn cba các b-n vc 

ngufn tài li9u và thông tin mà b-n Oã l`a chVn. 

Hoạt động 3: Sử dụng thông tin để xây dựng và tổ chức hoạt động 

tạo hình. 

D`a vào hieu biDt và kinh nghi9m th`c ti3n, b-n hãy th`c hi9n mYt s@ 

yêu cRu sau: 

1. Nêu cách sL dmng thông tin tìm kiDm Oe xây d`ng và ta ch[c ho-t OYng 

t-o hình. 

 

 

 

 

 

 

2) Von dmng cách sL dmng thông tin trong lop kD ho-ch và th`c hi9n ta ch[c 

ho-t OYng t-o hình. 
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B"n hãy '(i chi+u nh-ng n/i dung v2a vi+t ra v6i nh-ng thông tin d86i 

'ây và t; hoàn thi=n n/i dung 'ã vi+t. 

THÔNG TIN PHẢN HỒI  

Ho"t %&ng t"o hình v,i tr/ m1m non là r4t c1n thi6t. Nó giúp tr/ c<ng c= 

%>?c ki6n thAc vB môi tr>Dng xung quanh, phát huy trí t>Mng t>?ng, kN 

nOng quan sát, óc thQm mN; d"y tr/ có kN nOng vT, xé dán... 

M&t %iBu không thW thi6u trong các giD t"o hình c<a tr/ là tranh (vYt) 

m[u c<a cô. Nh\ng bAc tranh cô vT trên gi4y, tô màu sáp (màu n>,c) %ã 

thành quen thu&c v,i tr/, nó mD nh"t không sac sb nh> tranh vT trên vi 

tính. Nh\ng bAc tranh vT có hình cnh rõ nét màu sec hài hoà sT thu hút 

sf chú ý c<a tr/, tr/ sT nh, lâu; kích thích trí t>Mng t>?ng, óc sáng t"o 

cho tr/. 

Ví dj: H>,ng d[n tr/ vT v>Dn cây On quc: 

—  Mjc %ích:  

+ Tr/ vT %>?c m&t s= cây On quc quen thu&c. 

+  Tr/ bi6t %ac %iWm %ac tr>ng c<a cây On quc. 

+  Bi6t chOm sóc, bco vp cây %W cây ra nhiBu quc.  

—  ChuQn br: 

+ Lên m"ng vào trang “Nông nghipp nông thôn”, copy m&t s= cây On quc 

nh>: cây b>Mi, cây kh6, cây mít, cây vi, cây dwa... 

+  Cô vT cây b>Mi (tán lá rDi), cây kh6, cây mít (tán lá tròn) (vT trên painter). 

+  Cho xu4t hipn l1n l>?t twng b& phYn c<a cây: thân, cành lá, quc, tô màu. 

+  Lyng nh"c bài hát “Quc”. 

+  Copy vào %Na CD. 

—  Ti6n hành:  

+ Cho tr/ nghe bài hát “Quc” và quan sát v>Dn cây On quc. 

+  H|i tr/: Có nh\ng cây On quc gì trong v>Dn? ~ac %iWm c<a twng cây (hình 

d"ng lá, màu sec, quc...)? 
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+ Cho tr' quan sát các b01c v3 cây 6n qu7 89 t:o ra v0;n cây 6n qu7. 

+  Cho tr' v3... 

CÂU HỎI ĐÁNH GIÁ 

1) Hãy lBa chCn mEt nEi dung tI chJc ho:t 8Eng cho tr' theo chL 8M “OEng 

vPt”, tìm hi9u các thông tin và các nguVn tài liWu và thông tin 89 có th9 tI 

chJc ho:t 8Eng t:o hình. 

2) Trao 8Ii trong nhóm và tham kh7o ý ki]n cLa 8Vng nghiWp vM nguVn tài 

liWu và thông tin mà b:n 8ã lBa chCn. 

Hoạt động 4: Sử dụng thông tin để xây dựng và tổ chức hoạt động 

âm nhạc. 

DBa vào hi9u bi]t và kinh nghiWm thBc ti`n, b:n hãy thBc hiWn mEt sa 

yêu ccu sau: 

1.  Nêu cách sf dgng thông tin tìm ki]m 89 xây dBng và tI chJc ho:t 8Eng 

âm nh:c. 

 

 

 

 

 

 

 

2. Trình bày cách sf dgng thông tin trong lPp k] ho:ch và thBc hiWn tI chJc 

ho:t 8Eng âm nh:c. 
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B!n hãy '(i chi+u nh-ng n/i dung v2a vi+t ra v6i nh-ng thông tin d86i 

'ây và t; hoàn thi=n n/i dung 'ã vi+t. 

THÔNG TIN PHẢN HỒI  

Giáo dAc âm nh!c cho trC nhDm cung cEp cho trC nh-ng ki+n thHc ban 

'Ju vK âm nh!c, s; uyNn chuyNn, nhOp nhàng cPa âm nh!c; d!y trC kR 

nSng lUng tai nghe, hát 'úng theo nh!c,vXn '/ng theo nh!c. 

Trong ho!t '/ng cho trC nghe ti+ng nh!c 'oán tên bài hát và ph8[ng ti=n 

có trong bài hát, ta k+t h]p cho trC cùng múa hát theo nh!c thN hi=n xúc 

c`m cPa mình. Ví dA nh8: 

—  Chugn bO: Lên m!ng chin nh-ng bài hát theo ý, t̀ i nh!c, copy vào 'Ra CD. 

—  Ti+n hành: 

+  Cô gi6i thi=u tên bài hát, tác gi`, mm 'Ra cho trC nghe. 

+  Cô hát mnu, gi`ng n/i dung bài hát. 

+ Mm 'Ra cho trC nghe, cho trC hát theo. 

CÂU HỎI ĐÁNH GIÁ 

1) Hãy l;a chin m/t n/i dung ts chHc ho!t '/ng cho trC theo chP 'K “Gia 'ình”, 

tìm hiNu các thông tin và các nguvn tài li=u và thông tin 'N có thN ts chHc 

ho!t '/ng âm nh!c. 

2) Trao 'si v6i các b!n trong nhóm và tham kh`o ý ki+n cPa các b!n vK 

nguvn tài li=u và thông tin mà b!n 'ã l;a chin. 

Hoạt động 5: Sử dụng thông tin để xây dựng và tổ chức hoạt 

động ở góc học tập cho trẻ mầm non. 

D;a vào hiNu bi+t và kinh nghi=m th;c tixn, b!n hãy th;c hi=n m/t s( 

yêu cJu sau: 

1. Nêu cách sz dAng thông tin tìm ki+m 'N lXp k+ ho!ch và ts chHc ho!t 

'/ng góc hic tXp. 
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2. Trình bày +,-c cách s1 d3ng thông tin trong l:p k= ho>ch và th@c hiAn tB 

chCc ho>t +Dng E góc hGc t:p. 

 

 

 

 

 

 

B>n hãy +Ji chi=u nhLng nDi dung vMa vi=t ra vOi nhLng thông tin d,Oi 

+ây và t@ hoàn thiAn nDi dung +ã vi=t. 

THÔNG TIN PHẢN HỒI  

Qng d3ng thông tin vào trong d>y hGc E tr,Rng mTm non +,-c diUn ra 

rVt linh ho>t theo hai hình thCc chính: hình thCc trong giR ho>t +Dng 

chung và các ho>t +Dng góc. L@a chGn hình thCc cho tr[ làm quen và ti=p 

c:n d@a trên +^c +i_m tình hình c`a tr[, do +ó buDc ng,Ri giáo viên phbi 

l@a chGn hình thCc cho phù h-p vOi tr[ +_ tr[ dU dàng ti=p thu. 

ViAc cho tr[ ti=p c:n vOi máy vi tính vào trong giR ho>t +Dng chung là 

hình thCc rVt ce bbn giúp ng,Ri giáo viên +>t +,-c m3c +ích c`a giR ho>t 

+Dng. Ngoài ra, tuh theo tMng nDi dung và ch` +i mà giáo viên có th_ l@a 

chGn hình thCc tB chCc giR ho>t +Dng phù h-p nhjm t>o ra cho tr[ mDt 

tr>ng thái th:t thobi mái, gTn gki vOi cuDc sJng th@c, “hGc mà chei, chei 

mà hGc”. VOi các ngunn t, liAu tìm +,-c, giáo viên l@a chGn +_ sop x=p 

t>i các góc +_ tr[ +,-c l@a chGn, hGc t:p nhiiu lTn E các góc khác nhau. 

Ví d3, vOi ch` +i vi +Dng v:t sJng d,Oi n,Oc, khi giáo viên tìm thVy tranh 

bnh c`a các loài cá tM các t>p chí, báo thì có th_ +_ E góc t>o hình cho tr[ 

cot các hình và dán; truyAn, sách có nDi dung vi các con v:t sJng d,Oi 

n,Oc +,-c sop x=p E góc k_ chuyAn; mDt sJ lo>i Jc bi_n sop x=p E góc 

khám phá khoa hGc...  

Qng d3ng công nghA thông tin vào trong các ho>t +Dng không +en thuTn 

chr là giáo án +iAn t1 +,-c thi=t k= bEi ch,eng trình Power Point mà +ó 

còn bao gnm nhiiu các ph,eng tiAn công nghA thông tin khác nh, tivi, 
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 !u  $a, m(ng internet... Vì th3 vi5c l8a ch9n  : tài và ph=>ng ti5n ?ng 

dAng công ngh5 thông tin trong giDng d(y cFng vô cùng phong phú  a 

d(ng. Vi5c t(o môi tr=Ing cho trJ làm quen cFng giúp trJ ngày càng t8 

tin, m(nh d(n tìm hiLu khám phá cFng không kém ph!n quan tr9ng qua 

các ho(t  Png ngoài giI và ho(t  Png góc. 

Theo lSch sinh ho(t hUng ngày cVa trJ, sau 15h, trJ sY  =Zc ra ho(t  Png 

chi:u. Ngoài vi5c d(y trJ theo ch=>ng trình phân ph]i, giáo viên có thL 

h=_ng d`n trJ các thao tác c> bDn khi sb dAng máy vi tính nh=: nhep 

chuPt, mf loa, xoá (delete), quay l(i (back), nhep  ôi chuPt... hay ch>i 

các trò ch>i trên máy vi tính: làm cho hoa  ào nf (Excel),  =a thú v: 

chulng, ch9n giày cho b(n ( $a Kidsmart)... 

Vào giI ho(t  Png vui ch>i hay ho(t  Png chi:u, có thL cho trJ  =Zc làm 

quen sb dAng máy vi tính. nL kích thích s8 h?ng thú cVa trJ, có thL mua 

 $a nh= “Bé vui h9c chq”, “Bé tsp tô màu”  L cho các cháu ch>i. Thông 

qua vi5c các cháu ch>i tô màu, các cháu phDi sb dAng nhqng l5nh c> bDn 

và bi3t cách sb dAng chuPt thành th(o h>n. Qua trò ch>i, h=_ng d`n các 

bé thêm mPt s] l5nh nh=: back (trf v:), xoá hay l=u các b?c tranh sau khi 

tô màu...). Qua trò ch>i, các cháu cFng bi3t cách rê chuPt nhanh, chính 

xác h>n. Ngoài ra, trò ch>i còn phát triLn thum m$ cho trJ.  

CÂU HỎI ĐÁNH GIÁ 

1) Hãy l8a ch9n mPt nPi dung tx ch?c ho(t  Png cho trJ theo chV  : “BDn 

thân tôi”, tìm hiLu các thông tin và các nguln tài li5u và thông tin  L có 

thL tx ch?c f mPt ho(t  Png góc. 

2) Trao  xi v_i các b(n trong nhóm và tham khDo ý ki3n cVa các b(n v: 

nguln tài li5u và thông tin mà b(n  ã l8a ch9n. 

Nội dung 6 

THỰC HÀNH TÌM KIẾM, KHAI THÁC, XỬ LÍ THÔNG TIN PHỤC VỤ 

XÂY DỰNG VÀ TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC TRẺ MẦM NON 

Hoạt động 1. Khai thác và tìm kiếm thông tin theo các bước lập 

kế hoạch tổ chức hoạt động và theo quy trình xây dựng 

mạng chủ đề. 

D8a vào hiLu bi3t kinh nghi5m th8c ti|n, b(n hãy th8c hi5n mPt s] yêu 

c!u sau: 



PHƯƠNG PHÁP TÌM KIẾM, KHAI THÁC, XỬ LÍ THÔNG TIN… CÁC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC    |  59  

1. Nêu cách khai thác và tìm ki1m thông tin theo các b89c l;p k1 ho=ch t> 

ch?c ho=t @Ang và theo quy trình xây dHng m=ng chI @J. 

 

 

 

 

 

 

2. Trình bày cách khai thác và tìm ki1m thông tin theo các b89c l;p k1 

ho=ch t> ch?c ho=t @Ang và theo quy trình xây dHng m=ng chI @J.  

 

 

 

 

 

 

 

 

B=n hãy @Oc nhPng thông tin d89i @ây @Q có thêm hiQu bi1t vJ viSc khai 

thác xT lí thông tin phVc vV xây dHng và t> ch?c ho=t @Ang giáo dVc trW 

mXm non. 

THÔNG TIN PHẢN HỒI  

1. Khai thác và tìm kiếm thông tin theo các bước lập kế hoạch tổ chức 

hoạt động 

ViSc l;p k1 ho=ch d=y hOc cho trW mXm non cXn phZi dHa vào nhu cXu và 

s\ thích cIa trW, nh^m phát triQn thQ ch_t, nh;n th?c, ngôn ngP, xã hAi, 

tình cZm và các k` nang sáng t=o cIa trW. L;p k1 ho=ch sc @dnh h89ng cho 

nhPng khám phá hOc t;p mà cô và trW sc cùng nhau thHc hiSn.  
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— L#p k& ho)ch dài h)n là 01nh h23ng chung cho c6 n7m h9c nh:m 0)t 

02<c các m>c tiêu phát triAn cho trB theo tDng 0E tuFi, theo tDng lo)i 

chH 0I. K& ho)ch dài h)n cLn linh ho)t, có thA thay 0Fi khi cLn thi&t.  

Do ban giám hiRu 0I ra dSa trên ch2Tng trình hiRn hành. V b23c này, 

khi tìm ki&m và khai thác thông tin cho tF chYc các ho)t 0Eng giáo d>c, 

giáo viên, cán bE qu6n lí cLn chú ý lSa ch9n 02<c các chH 0I gLn g^i  

v3i thSc t& 0iIu kiRn 01a ph2Tng, gLn g^i v3i cuEc s`ng hiRn t)i cHa trB; 

các nEi dung thông tin khai thác vI chH 0I ph6i t)o 02<c nhiIu cT hEi 0A 

trB khám phá, h9c t#p, tr6i nghiRm. Ví d>, nhcng trB em d khu vSc có 

biAn cLn khai thác nhiIu nEi dung vI các ho)t 0Eng cHa 0Eng v#t d23i 

n23c; nhcng ho)t 0Eng, kinh nghiRm d khu vSc sông n23c; ven 0I b6o vR 

biAn 06o... V b23c l#p k& ho)ch dài h)n, nhà tr2fng và giáo viên cLn tìm 

ki&m và khai thác thông tin mang tính hR th`ng và sgp x&p theo trình tS 

thfi gian phù h<p trong n7m h9c (ví d>, Khai thác chH 0I thông tin vI 

T&t Trung thu vào thfi 0iAm 0Lu n7m h9c...). 

K& ho)ch nggn h)n nh:m phân ph`i các nEi dung, ho)t 0Eng giáo d>c 

liên quan 0&n chH 0I tDng tuLn và các thfi 0iAm trong sinh ho)t h:ng 

ngày. Khi xây dSng, giáo viên cLn xác 01nh các ki&n thYc, kn n7ng mong 

mu`n trB 0)t 02<c sau moi tuLn, sau 0ó, lên k& ho)ch vI trình tS các 

ho)t 0Eng sp tF chYc. V k& ho)ch nggn h)n, viRc khai thác, tìm ki&m 

thông tin giúp giáo viên xác 01nh 02<c nhcng nEi dung lí thú trong các 

ho)t 0Eng cho trB. TD 0ó xác 01nh m>c tiêu, thSc hiRn các ho)t 0Eng hep 

dqn v3i trB; sr d>ng 02<c các ngusn lSc khác nhau 0A cung cep cho trB 

kinh nghiRm ho)t 0Eng v3i 0s v#t, 0s chTi, v#t th#t... 

— Xây dSng mEt m)ng chH 0I: 

ChH 0I là nEi dung phLn ki&n thYc mà trB có thA tìm hiAu, khám phá 

theo nhiIu cách khác nhau d23i sS h23ng dqn, tF chYc cHa giáo viên và 

diwn ra trong mEt kho6ng thfi gian thích h<p, th2fng là 1 — 2 tuLn. 

MEt chH 0I l3n có thA bao gsm mEt s` chH dI nh{. Ki&n thYc trong mEt 

chH dI th2fng mang tính tích h<p, ng2fi d)y và ng2fi h9c ph6i v#n 

d>ng tri thYc cHa nhiIu ngành khoa h9c. 

Khi tF chYc, cLn 06m b6o các y&u t` sau: 

+  }áp Yng 02<c nhu cLu tìm hiAu cHa trB, t)o cho trB hYng thú và cung cep 

nhcng ki&n thYc trong thSc t&. 

+  ChH 0I cLn 02<c thA hiRn trong các ho)t 0Eng trong c6 ngày d tr2fng  

và l3p. 
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+  C#n %&'c th+ hi-n thông qua vi-c l5a ch6n và cung c8p nh:ng %; dùng, 

h6c li-u ? các khu v5c chBi trong lEp. 

C#n %&'c kéo dài ít nh8t là 1 tu#n, %Jm bJo vMa lNp lOi, vMa m? rPng các 

cB hPi h6c tQp cho trR. 

2. Tìm kiếm, khai thác và xử lí thông tin theo quy trình xây dựng mạng 

chủ đề 

—  B#$c 1: Ch6n chT %U.  

Thông th&Wng trong mPt nXm h6c, nhà tr&Wng xác %Znh %&'c nh:ng chT 

%U mà nhà tr&Wng s\ h&Eng trR %]n. Vi-c h6c tQp các chT %U này s\ thông 

qua các hoOt %Png giáo d`c khác nhau mà giáo viên tb chcc. Vi-c l5a 

ch6n chT %U có liên quan chNt ch\ vEi vi-c xây d5ng k] hoOch giJng dOy 

theo nXm/kì h6c và theo tháng. Ngoài ra, l5a ch6n chT %U có th+ liên 

quan %]n các ngày lj hPi, các s5 kiên quan tr6ng xJy ra ? %Za ph&Bng, 

qukc gia.. 

—  B#$c 2: Xây d5ng mOng nPi dung/khái ni-m (Concept web). 

q+ xây d5ng %&'c mOng khái ni-m này, giáo viên c#n sr d`ng ph&Bng 

pháp %Png não. NPi dung trong tMng mOng có mki liên h- vEi nhau xoay 

quanh chT %U trung tâm, giúp giáo viên dj dàng th8y %&'c các mki liên 

quan gi:a nPi dung giáo d`c và các hoOt %Png. u b&Ec này, giáo viên c#n 

tìm ki]m khai thác các thông tin vU khái ni-m theo nhiUu cách khác nhau 

d5a trên cB s? ngu;n tài li-u svn có ? nhà tr&Wng cwng nh& tham khJo 

các website hoNc sách, báo, tOp chí... vU nPi dung khái ni-m %Znh h&Eng 

các hoOt %Png h6c tQp phù h'p vEi %P tubi, kinh nghi-m cTa trR. Ví d`, 

trong chT %U nghU nghi-p, giáo viên mukn h&Eng dxn trR h6c vU nghU 

làm muki thì giáo viên c#n tìm hi+u %&'c các thông tin vU cách thcc tb 

chcc hoOt %Png cTa ng&Wi làm nghU làm muki nh&: làm th] nào ng&Wi 

làm muki có th+ tOo ra nhiUu muki tM n&Ec bi+n; nh:ng v8t vJ, khó khXn, 

ckng hi]n cTa nghU làm muki %ki vEi xã hPi... q+ %Ot %&'c m`c tiêu này, 

giáo viên phJi tìm ki]m nh:ng thông tin có hình Jnh, %oOn phim ng&Wi 

làm muki làm vi-c... 

—  B#$c 3: Xây d5ng các m`c tiêu cTa chT %U. 

qki vEi các chT %U lEn, c#n xây d5ng m`c tiêu phát tri+n tbng th+ vU th+ 

ch8t, nhQn thcc, ngôn ng:, tình cJm, xã hPi mà trR c#n %Ot. Các yêu c#u 

phJi phù h'p vEi %P tubi nhzm %Ot %&'c nh:ng m`c tiêu cTa tMng chT 

%U và m`c tiêu phát tri+n toàn di-n cTa cJ ch&Bng trình. u b&Ec này, 
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giáo viên c)n tìm ki.m khai thác các thông tin t2 n3i dung khái ni6m 

78nh h9:ng các ho;t 73ng h<c t=p theo các m@c tiêu phát triBn có liên 

quan v:i nhFng n3i dung 7ã xây dKng 79Lc M m;ng khái ni6m.  

—  B#$c 4: Xây dKng m;ng ho;t 73ng (Activity Web).  

Uây là b9:c chuWn b8 cho trX lên k. ho;ch hYng tu)n và chuWn b8 ph9Zng 

ti6n h<c li6u c)n thi.t cho trX ho;t 73ng khám phá ch[ 7\ thông qua các 

ho;t 73ng hYng ngày nh9: thB d@c, âm nh;c, t;o hình, kB chuy6n, làm 

quen v:i toán, trò chZi, làm quen v:i môi tr9`ng xung quanh, tham quan. 

T2 m;ng ho;t 73ng, giáo viên sc ch<n 79Lc các ho;t 73ng phù hLp trong 

ngày. NhFng ho;t 73ng này 79Lc tích hLp trong m3t chgnh thB phù hLp. 

—  B#$c 5: Lên k. ho;ch ho;t 73ng hYng tu)n. 

Giáo viên trong l:p cùng nhau xây dKng k. ho;ch cho m3t tu)n hojc vài 

tu)n ho;t 73ng theo ch[ 7\. C)n cln cm vào ch. 73 sinh ho;t 7B bn trí 

các ho;t 73ng cho co l:p, nhóm, cá nhân. 

—  B#$c 6: Lên k. ho;ch 7ánh giá. 

Trong th ì gian thKc hi6n, giáo viên c)n quan sát, nh=n xét, hqi trX và ghi 

chép vào sr, phi.u 7ánh giá c[a giáo viên. Ui\u 7ó sc giúp giáo viên 7i\u 

chgnh ph9Zng pháp, n3i dung, 7t dùng và môi tr9`ng d;y h<c. Khi k.t 

thúc ch[ 7\, các giáo viên cùng rút kinh nghi6m và chuWn b8 cho ch[ 7\ 

ti.p theo. 

Sau 7ây là ví d@ cho các giáo viên tham khoo cách tr chmc cho trX mwu 

giáo chZi trong d8p T.t Trung thu. Giáo viên cùng v:i trX tr chmc các 

d;ng ho;t 73ng trong th`i gian khoong 2 tu)n tr9:c ngày T.t Trung thu. 

+  U.m xem bao nhiêu ngày nFa sc 7.n T.t Trung thu. 

+  Xây dKng k. ho;ch 73ng và các công vi6c c)n thKc hi6n chuWn b8 cho 

ngày tr chmc “Vui 7ón T.t Trung thu”. 

+  Vi.t thi6p m`i 7.n dK T.t Trung thu. 

+  ChZi trò chZi “Ng9`i 79a th9 — l~y th9”. 

+  U<c và 7.m sn th9 hti 7áp (7tng ý 7.n dK). 

+  Vi.t danh sách tên nhFng ng9`i sc 7.n dK (br sung hYng ngày). 

+  Trang trí l:p: trang onh v\ T.t Trung thu, 7t chZi T.t Trung thu (ltng 

7èn, ông sao...) bong bóng, blng rôn... 

+  U<c nhFng câu chuy6n v\ T.t Trung thu. 
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+  Xem b&ng video (n.u có) v3 T.t Trung thu. 

+  V: tranh v3 T.t Trung thu. 

+  Ch=>ng trình v&n ngh@ các bài hát, múa v3 T.t Trung thu. 

+  Các trò ch>i: Gánh trHng, múa lân, ông GLa... 

+  Làm bánh trung thu (bánh dNo/bánh in). 

+  Làm cuHn truy@n tranh v3 “Vui Gón T.t Trung thu”. 

+  MTt sH hoVt GTng khác. 

NhYng hoVt GTng Z trên G=\c giáo viên t] ch^c trong gi_ h`c — hoVt GTng 

chung. NhYng nTi dung còn lVi G=\c t] ch^c xen k: trong các khocng 

th_i gian ch>i td do cea trN vfi sd tham gia mTt cách td nguy@n và che 

GTng, tích cdc cea trN. 

CÂU HỎI ĐÁNH GIÁ 

1) Hãy lda ch`n mTt che G3 Gk xây ddng mVng hoVt GTng và llp danh sách 

v3 các ý t=Zng cea bVn v3 các hoVt GTng và ý t=Zng khai thác, xo lí thông 

tin Gk llp k. hoVch t] ch^c hoVt GTng cea bVn. 

2) Trao G]i vfi các bVn trong nhóm và tham khco ý ki.n cea các bVn v3 

danh sách các hoVt GTng và ý t=Zng thi.t k. hoVt GTng cea bVn. 

Hoạt động 2. Thực hành khai thác và tìm kiếm, xử lí thông tin 

theo một số chủ đề. 

Bài t%p 1. Hãy tìm hi/u n2i dung h5c t%p c7a m2t ho:t ;2ng sau ;ây > 

các ;2 tu@i khác nhau: 

DẠY TRẺ KHÁM PHÁ KHOA HỌC VÀ KHÁM PHÁ XÃ HỘI 

Bài: N!"c v"i '(i s*ng con ng!(i và muôn v2t. 

NTi dung h`c tlp t=>ng ^ng GT tu]i: 

3 — 36 

tháng 

3 — 4 tu+i 4 — 5 tu+i 5 — 6 tu+i 

— Hi$u 

n'(c là 

gì? 

— Bi0t g2i 

— Bi0t khái ni6m 

ao, h;, sông, su>i, 

bi$n. 

— NhBn bi0t C'Dc 

— Phân bi6t n'(c ng2t 

v(i n'(c mHn: n'(c ng2t 

lJy tL ao, h;, sông, su>i, 

gi0ng, nhà máy n'(c; 

— Khi có nhPng tác CQng làm 

n'(c chuy$n CQng, n'(c sR tSo ra 

sóng, phát ra âm thanh. 

— TrSng thái cWa n'(c: 
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3 — 36 

tháng 

3 — 4 tu+i 4 — 5 tu+i 5 — 6 tu+i 

tên và s' 

d)ng 

m,t s- 

./ dùng 

liên 

quan 

.6n 

n78c: 

ca, c-c, 

vòi 

n78c. 

màu s>c, mùi v? 

c@a n78c, n78c 

không màu, 

không mùi, 

không v?; n78c 

chEy tG chH cao 

xu-ng thKp, n78c 

không cMm, n>m 

.7Nc. 

— Bi6t m,t s- 

công d)ng cQ 

bEn c@a n78c: 

nKu Sn, n78c 

u-ng, vT sinh.  

 

n78c mUn lKy tG biVn.  

— N78c có thV hòa tan 

m,t s- chKt nh7 mu-i, 

.7Yng, b,t màu... 

— Bi6t nhiZu hQn m, t 

s- công d)ng c@a n78c: 

nKu Sn, u-ng, vT sinh, 

t78i cây, nuôi tr/ng thu] 

hEi sEn. 

— Bi6t cách ti6t kiTm 

n78c. 

 

+ Khi nhiTt ., ngoài trYi xu-ng 

d78i 0

0

C, hoUc .Ut khay n78c 

vào ngSn .á t@ lcnh, n78c sd 

chuyVn tG trcng thái leng sang 

trcng thái r>n nh7 bSng, tuy6t, 

n78c .á. SY tay vào bSng, tuy6t, 

n78c .á ta cEm thKy rKt lcnh. 

+ Khi nhiTt ., ngoài trYi l8n hQn 

0

0

C, bSng, tuy6t, n78c .á sd tan 

thành n78 c. 

+ N78c g trcng thái leng,  

khi .7Nc .un sôi sd chuyVn sang 

trcng thái hQi. D78i tác .,ng c@a 

n>ng và gió, n78c b-c hQi. 

— i trcng thái hQi, n78c rKt nhj, 

bay lên cao, gUp lcnh, ng7ng t) 

lci thành hct n78c li ti,  tco thành 

nhkng .ám mây. N78c b-c hQi 

càng nhiZu, hct n78 c trong .ám 

mây càng nUng và rQi xu-ng 

thành m7a. 

— Bi6t nhiZu hQn công d)ng c@a 

n78c .-i v8i tGng .-i t7Nng: 

nông nghiTp, ng7 nghiTp, công 

nghiTp, giao thông, sinh hoct. 

— Bi6t cách bEo vT ngu/n n78c. 

 

1.  Theo b(n, l,a ch/n các n1i dung h/c t7p cho các 91 tu:i c;a tr= nh> n1i 

dung ? trên 9>Ac d,a theo yCu tD nào? 

 

 

 

 

 



PHƯƠNG PHÁP TÌM KIẾM, KHAI THÁC, XỬ LÍ THÔNG TIN… CÁC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC    |  65  

2. B$n có thay ,-i n/i dung gì khác cho phù h9p v;i ,<c ,i=m c?a trA B l;p 

hDc c?a mình không? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.  Vì sao cJn xem xét n/i dung hDc tNp phù h9p v;i ,<c ,i=m hDc tNp c?a 

trA mJm non? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.  B$n cJn sP dQng nguRn tài liTu nào ,= cung cUp ,V9c kiWn thXc hDc tNp 

trên cho trA B l;p mình? 
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Bài t%p 2. D*a vào n/i dung h4c t%p sau 7ây (Bài: M!t Tr&i, M!t Tr)ng 

và các vì sao), hãy ch4n ra m/t n/i dung 7A tB chCc hoDt 7/ng cho trE. 

1. N$i dung các ch- ./ này có th4 l6y .78c thêm thông tin b=ng cách nào? 

ChA ra nguDn tài liEu nh7 sách, báo, truyEn giúp trJ hi4u v/ các khái niEm này. 

2.  ThiOt kO mPng hoPt .$ng cho ch- ./ này Q m$t .$ tuRi mà bPn chSn. TT .ó, 

chSn n$i dung .4 lUp kO hoPch tR chVc hoPt .$ng cho trJ mWm non. 

3.  Nêu rõ các biEn pháp, th- thuUt bPn sZ d[ng ph\i h8p v]i viEc Vng d[ng 

công nghE thông tin .4 giúp trJ hVng thú khi tham gia các hoPt .$ng hSc 

tUp mà bPn thiOt kO. 

N$i dung hSc tUp t7^ng Vng .$ tuRi: 

3 — 36 

tháng 

3 — 4 tu+i 4 — 5 tu+i 5 — 6 tu+i 

Bi"t m&t 

trong các 

khái ni/m 

M1t Tr3i, 

M1t Tr5ng, 

các ngôi sao. 

Bi"t M1t Tr3i, 

M1t Tr5ng, các 

ngôi sao.  

— M1t Tr3i, M1t Tr5ng, vì 

sao = trên tr3i. 

— M1t Tr3i xuAt hi/n 

ban ngày, M1t Tr5ng và 

sao ban Eêm. 

— Tr5ng có khi tròn, khi 

khuy"t. 

— Công dJng cK bLn 

cMa ánh sáng m1t tr3i: 

phKi quQn áo, ch5n, 

chi"u... cho khô, thKm 

tho, sRch sS; phKi thóc, 

ngô, khoai, sUn, EVu, 

lRc, cá, tôm... EX bLo  

quLn, dY trZ lâu dài. 

— Quy luVt m]c l1n cMa M1t 

Tr3i, M1t Tr5ng, ngôi sao: 

M1t Tr3i m] c bu^i sáng g]i 

là bình minh, M1t Tr3i l1n 

bu^i chi_u g]i là hoàng hôn; 

M1t Tr5ng và sao m]c ban 

Eêm v`i ánh sáng dau nhb. 

— Con ngc3i Eã bay lên M1t 

Tr5ng. 

— Lfi ích cMa ánh sáng m1t tr3i: 

+ Ánh sáng m1t tr3i chi"u 

xujng Trái kAt là nguln 

n5ng lcfng làm Trái kAt Am 

áp, cu& c sjng phát triXn 

thuVn lfi. 

+ Ánh sáng m1t tr3i làm ra 

n5ng lcfng m1t tr3i. 

+ Ánh sáng m1t tr3i giúp cây 

cji, loài vVt sinh sLn, phát 

triXn tj t. 
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3 — 36 

tháng 

3 — 4 tu+i 4 — 5 tu+i 5 — 6 tu+i 

— L#i ích c(a ánh sáng  

m/t tr2ng: Nh5ng 6êm tr2ng 

sáng, m9i ng:;i t< ch=c ho?t 

6@ng vui chCi. 

— L#i ích c(a ánh sáng vì sao: 

Giúp ng:;i 6i ban 6êm, 6i 

trong rJng, trên biKn xác 

6Mnh 6:#c ph:Cng h:Nng 

thuOn l#i hCn. 

 

D. KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ 

M!i nhóm ch)n m*t ch, -. trong Ch34ng trình giáo d8c m9m non, th;c 

hi<n các bài t?p sau: 

1) Hãy l;a ch)n n*i dung h)c t?p cho trK và suy nghM v. vi<c áp d8ng tN 

chOc hoPt -*ng c8 thQ cho trK trong ch, -. -ó.  

Tìm kiUm thông tin qua vi<c sX d8ng các thiUt bY nh3 ghi âm, máy [nh, 

máy quay, máy quét, mPng máy tính, internet (scaner)... v. ch, -. này. 

2)  TN chOc l3u tra thông tin trong các thiUt bY l3u tra: máy tính, N l3u -*ng, 

thK nhb... 

3)  Trao -Ni, th[o lu?n nhóm v. các ph34ng pháp xX lí thông tin nh3 chia, 

ghép các -oPn da li<u, các loPi da li<u khác nhau -Q thiUt kU các hoPt 

-*ng h)c t?p cho trK m9m non. 

4)  TPo nhóm -Q trao -Ni v. ph34ng pháp xây d;ng kYch b[n cho vi<c tN 

chOc hoPt -*ng. 

5)  Tgng nhóm sX d8ng m*t sh máy tính tPo thành các -*i -Q l?p kU hoPch 

hoPt -*ng khác nhau. 
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