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A. GIỚI THIỆU TỔNG QUAN  

Nh"n th&c là m+t trong ba m1t c2 b3n c4a 56i s9ng tâm lí con ng<6i 

(nh"n th&c, tình c3m, ý chí). Nh"n th&c có liên quan rGt ch1t chH vJi sK 

hLc và vM b3n chGt, sK hLc là m+t quá trình nh"n th&c.  

O1c tr<ng nPi b"t nhGt c4a hoQt 5+ng nh"n th&c là ph3n ánh hiSn thKc 

khách quan. HoQt 5+ng này bao gWm nhiMu quá trình khác nhau, thX 

hiSn nhYng m&c 5+ ph3n ánh nhYng hiSn thKc khác nhau (c3m giác, tri 

giác, t< duy, t<[ng t<\ng) và mang lQi nhYng s3n ph]m khác nhau vM 

hiSn thKc khách quan (hình 3nh, biXu t<\ng, khái niSm). Quá trình nh"n 

th&c di_n ra trong m9i liên quan ch1t chH giYa các quá trình tri giác, trí 

nhJ, t< duy và t<[ng t<\ng. 

Kh3 nang nh"n th&c chính là kh3 nang suy nghb xuGt phát td nhu ceu 

mu9n nh"n bift thf giJi khách quan c4a con ng<6i. Trh em sinh ra vJi 

b3n tính tò mò ham hiXu bift, ngay td nhk, trh 5ã có kh3 nang tìm hiXu, 

thm nghiSm, khám phá, c9 gnng gi3i thích vM b3n thân mình và hiXu thf 

giJi xung quanh. Trh cen m+t môi tr<6ng nuôi d<png và kích thích tính 

tò mò, ham hiXu bift c4a trh, khích lS trh 51t nhYng câu hki, tìm câu tr3 

l6i và gi3i quyft vGn 5M… 

r l&a tuPi nhà trh, trh hLc vM môi tr<6ng xung quanh qua các giác quan 

và các v"n 5+ng thân thX. V"n 5+ng thân thX và sK phát triXn kh3 nang 

5iMu khiXn c2 thX tQo 5iMu kiSn thu"n l\i cho viSc hLc và phát triXn nh"n 

th&c c4a trh. Các giác quan 5<\c dùng 5X tifp nh"n thông tin dvn 5fn 

phát triXn nh"n th&c c4a trh. Qua nh"n th&c, trh nhk hLc và tr[ nên 

thông minh h2n.  

Tính tò mò, thích khám phá và c9 gnng tìm hiXu thf giJi xung quanh là 

b3n tính c4a trh nhk, 5Wng th6i cen thift cho sK phát triXn nh"n th&c c4a 

trh. Có nhiMu hoQt 5+ng giúp trh sm dxng các giác quan 5X hLc vM thf giJi 

xung quanh nh<: nghe âm thanh, tifng chim hót, nhìn và s6 lá cây, n1n 

5Gt, s6 c9c n<Jc nóng/lQnh… TGt c3 nhYng hLat 5+ng 5ó 5Mu giúp trh 

c3m nh"n m+t cách chính xác vM 51c 5iXm c4a sK v"t hiSn t<\ng, den 

giúp trh hiXu b3n chGt c4a sK v"t hiSn t<\ng trong môi tr<6ng xung 

quanh. Khi ch2i và hoQt 5+ng vJi các v"t th"t, 5W ch2i, tranh 3nh, các 

hình dQng, kích th<Jc, màu snc... khác nhau sH tQo c2 h+i cho trh hLc 

nhYng gì trh cen 5X tr[ thành nhYng ng<6i bift suy nghb. Không nhYng 

v"y, trong quá trình t<2ng tác vJi 5W v"t, 5W ch2i, sK v"t… trh suy lu"n, 
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ph"ng &oán, lí gi-i &. r0i kích thích tìm hi.u ti7p. C: nh; v=y, nh?ng 

dòng suy nghC c: n-y sinh, lí gi-i và làm cho các thao tác t; duy ngày 

càng phát tri.n theo dòng thGi gian (kC nIng quan sát, phân tích, tLng 

hMp, suy lu=n, l=p lu=n…). Cùng vQi nó là vSn ki7n th:c cTa trU ngày 

càng mV rWng làm cX sV cho viYc hZc ti7p V t[ng b=c cao hXn, sâu hXn. 

Nh?ng hi.u bi7t ngày càng &;Mc mV mang làm cho trU càng h:ng thú 

hZc, thích khám phá và hZc ti7p. _ây là cX sV cTa hZat &Wng nh=n th:c 

giúp cho ng;Gi giáo viên v=n dang nh?ng ph;Xng pháp dby hZc tích ccc 

mWt cách có hiYu qu-. Nh=n th:c là quá trình trU thu nh=n thông tin, 

hi.u bi7t cTa mình ve th7 giQi xung quanh. Không chh có thu nh=n mà trU 

còn bi.u &bt, chia sU nh?ng hi.u bi7t cTa mình vQi mZi ng;Gi xung 

quanh, giúp trU phát tri.n nIng lcc bi.u &bt bing các cách khác nhau: lGi 

nói/ lGi nh=n xét; &Wng tác/ hành &Wng; tranh vn/ bi.u &0; s-n phom 

hZat &Wng. _ây là hai mpt cTa quá trình nh=n th:c, giúp cho giáo viên có 

th. hi.u và &ánh giá &;Mc sc phát tri.n nh=n th:c cTa trU trong tqng giai 

&obn &. xây dcng nWi dung và biYn pháp giáo dac phù hMp.  

TrU msu giáo lCnh hWi khái niYm qua quan sát t; duy trcc quan khi khám 

phá. Các khái niYm khoa hZc và toán &;Mc trU hZc qua tìm hi.u và khám 

phá tq sc v=t hiYn t;Mng g[n gti tbo nen t-ng cho viYc hZc sau này. Khi 

trU khám phá và thu nghiYm vQi môi tr;Gng xung quanh, trU thu nh=n 

các quá trình t; duy khoa hZc — hình thành các khái niYm và gi-i quy7t 

vwn &e, &0ng thGi trU ctng thu nh=n &;Mc ki7n th:c. Giáo viên tbo môi 

tr;Gng thu nghiYm, tr-i nghiYm sn tbo cX hWi cho trU ki7n tbo ve các hiYn 

t;Mng xung quanh (nên dùng các tq dy hi.u, không dùng tq khoa hZc cao 

siêu, khó hi.u &Si vQi giáo viên m[m non &bi trà). 

Hobt &Wng hZc cTa trU chh có hiYu qu- khi trU &;Mc khám phá, tr-i 

nghiYm trong các tình huSng thcc và thông qua các hobt &Wng giáo dac 

&a dbng, cho trU tham gia vào các tình huSng &Xn gi-n, g[n gti vQi cuWc 

sSng hing ngày &. trU tc c-m nh=n ve môi tr;Gng xung quanh theo cách 

riêng cTa mình.  

_. phát tri.n kh- nIng nh=n th:c, hình thành thái &W nh=n th:c và kC 

nIng nh=n th:c cho trU l:a tuLi m[m non, giáo viên c[n v=n dang tSt 

ph;Xng pháp dby hZc tích ccc trong giáo dac m[m non nhim h;Qng tQi 

kích thích trU tích ccc tìm tòi, khám phá, tìm hi.u, tr-i nghiYm thông qua 

các giác quan. Cô giáo là ng;Gi tbo mZi &ieu kiYn cho trU hobt &Wng 

nhim phát huy h:ng thú, nhu c[u, kinh nghiYm cTa b-n thân, &0ng thGi 

mV rWng không gian hobt &Wng giáo dac, tL ch:c môi tr;Gng hobt &Wng 
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v!i các nguyên v+t li.u mang tính m3, phong phú 8a d:ng k<t h=p v!i 

vi.c s? d@ng h=p lí 8A dùng trDc quan… sG phát huy tHi 8a ho:t 8Ing 

tích cDc nh+n thJc và sD phHi h=p h=p tác cLa trM. 

Module này sG giúp b:n hiRu sâu sTc hUn khái ni.m nh+n thJc, nTm 

vVng 8W=c nIi dung phát triRn nh+n thJc cLa trM mXm non và bi<t cách 

Jng d@ng phWUng pháp d:y hYc tích cDc trong tZ chJc ho:t 8Ing nh+n 

thJc cho trM trong trW[ng mXm non. 

B. MỤC TIÊU 

Sau khi hYc xong module này, ngW[i hYc có kh_ n`ng: 

—  Ki<n thJc:  

+ Trình bày 8W=c nhVng 8gc 8iRm phát triRn nh+n thJc cLa trM mXm non; 

+ Nêu 8W=c nhVng ti<p c+n, phWUng pháp tZ chJc các ho:t 8Ing nhjm 

t`ng cW[ng tính tích cDc cLa trM. 

—  Kk n`ng: LDa chYn, v+n d@ng 8W=c phWUng pháp tZ chJc các ho:t 8Ing 

phù h=p v!i 8I tuZi và nIi dung phát triRn nh+n thJc cho trM mXm non. 

—  Thái 8I: Tích cDc, chL 8Ing Jng d@ng các phWUng pháp d:y hYc tích cDc 

vào tZ chJc ho:t 8Ing phát triRn nh+n thJc cho trM mXm non. 

C. TÀI LIỆU VÀ ĐIỀU KIỆN HỖ TRỢ 

—  B`ng hình mnu vo tZ chJc ho:t 8Ing giáo d@c trM trong trW[ng mXm non 

theo phWUng pháp d:y — hYc tích cDc. 

—  V@ Giáo d@c MXm non — BI Giáo d@c và rào t:o, Ch#$ng trình giáo d.c 

m1m non, NXB Giáo d@c, 2009. 

—  H#3ng d4n t5 ch6c th7c hi8n ch#$ng trình giáo d.c m1m non, 4 cuHn 

cho bHn 8I tuZi, TrXn Thx NgYc Trâm (ChL biên), NXB Giáo d@c, 2009. 

—  Lê Thu HWUng (ChL biên), TrXn Thx NgYc Trâm, Hoàng Thx Thu HWUng, 

Nguy}n Thx Thanh Giang, T5 ch6c ho:t ;<ng phát tri>n nh?n th6c cho tr@ 

m1m non theo h#3ng tích hCp, NXB Giáo d@c, 2007. 

—  Các tài li.u khác 8W=c li.t kê trong các nIi dung c@ thR. 
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D. NỘI DUNG 

Th"i gian TT 

N)i dung 

T, h-c T/p trung 

1 

"#c %i'm và n,i dung phát tri'n nh5n th6c 

trong ch89ng trình giáo d;c m<m non 

2 3 

2 

"#c thù c@a ph89ng pháp dBy hDc tích cFc 

trong tG ch6c hoBt %,ng giáo d;c phát tri'n 

nh5n th6c %Hi vIi trJ m<m non 

2 3 

3 

V5n d;ng ph89ng pháp dBy hDc tích cFc 

trong tG ch6c hDat %,ng giáo d;c phát tri'n 

nh5n th6c 

2 3 

Nội dung 1 

ĐẶC ĐIỂM VÀ NỘI DUNG PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC CHO TRẺ 

MẦM NON 

I. MỤC TIÊU 

—  V! ki%n th)c: 

+ Giáo viên trình bày %8Qc nhRng %#c %i'm c9 bSn phát tri'n nh5n th6c c@a 

trJ m<m non; 

+ Nêu %8Qc nhRng n,i dung phát tri'n nh5n th6c c@a trJ m<m non V tWng %, tuGi. 

—  V! k, n-ng: Phân loBi %8Qc các n,i dung phát tri'n nh5n th6c V trJ m<m 

non theo %, tuGi. 

—  V! thái 01: Tích cFc, ch@ %,ng, có ý th6c nghiêm túc %' thFc hibn nhibm v; 

có hibu quS. 

II. CÁC HOẠT ĐỘNG 

Hoạt động 1. Tìm hiểu đặc điểm phát triển nhận thức của trẻ 

mầm non (nhà trẻ, mẫu giáo). 

1. NHIỆM VỤ 

 BBn %ã tWng tìm hi'u %#c %i'm phát tri'n nh5n th6c c@a trJ m<m non 

qua sách vV và trFc tigp tigp xúc vIi trJ. BBn hãy vigt ra nhRng %#c 
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 i"m v& s( phát tri"n nh/n th0c c2a tr4 m5m non  " tr7 l9i cho câu h<i 

sau  ây: 

 Câu h%i: ?@c  i"m phát tri"n nh/n th0c c2a tr4 m5m non nhA thB nào? 

* ?@c  i"m phát tri"n nh/n th0c c2a tr4 tuFi nhà tr4 

+ Tr4 6 tháng tuFi:   

   

   

   

   

+ Tr4 tK 6 — 12 tháng tuFi:   

   

   

   

   

+ Tr4 tK 12 — 18 tháng tuFi:   

   

   

   

   

+ Tr4 tK 18 — 24 tháng tuFi:   

   

   

   

   

+ Tr4 tK 24 — 36 tháng tuFi:   
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* "#c %i'm phát tri'n nh/n th0c c1a tr3 m4u giáo 

+ Tr3 m4u giáo bé:   

  

   

  

+ Tr3 m4u giáo nh=:   

   

   

   

+ Tr3 m4u giáo l?n:   

   

   

   

Sau %ó bBn %Ci chiDu v?i thông tin dH?i %ây %' tK hoàn thiMn nNi dung 

câu trO lPi c1a mình. 

2. THÔNG TIN PHẢN HỒI 

a. #$c &i(m phát tri(n nh0n th1c c2a tr3 nhà tr3 (3 — 36 tháng) 

— T l0a tuUi nhà tr3, tr3 hWc vX môi trHPng xung quanh qua các giác quan 

và b[ng các v/n %Nng thân th'. V/n %Nng thân th' và sK phát tri'n khO 

n_ng %iXu khi'n c` th' tBo %iXu kiMn thu/n lai cho viMc hWc và phát tri'n 

nh/n th0c c1a tr3. Các giác quan %Hac dùng %' tiDp nh/n thông tin d4n 

%Dn phát tri'n nh/n th0c c1a tr3. Tr3 nhd se dfng %gng thPi các giác 

quan và các v/n %Nng thân th' trong quá trình nh/n th0c. Các giác quan 

không th' %Hac se dfng không có các v/n %Nng thân th' và ngHac lBi. 

Qua nh/n th0c, tr3 nhd hWc và tri nên thông minh h`n.  

— Tò mò, khám phá và cC glng tìm hi'u thD gi?i xung quanh là bOn tính 

c1a tr3 nhd, %gng thPi cnn thiDt cho sK phát tri'n nh/n th0c c1a tr3. SK 

phát tri'n nh/n th0c c1a tr3 %òi hdi sK phát tri'n lành mBnh i các lonh 

vKc khác: sK phát tri'n th' chpt, cH xe tình cOm %Hac %Om bOo và các tác 

%Nng qua lBi xã hNi tích cKc. 

— "#c %i'm phát tri'n nh/n th0c c1a tr3 %Hac th' hiMn i các mCc phát 

tri'n sau %ây: 
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+ "#c %i'm phát tri'n nh/n th0c c1a tr3 s5 sinh %6n 6 tháng: 

•  Nhìn theo ng>?i ho#c v/t chuy'n %Cng; 

•  NgEm nhìn v/t treo l5 lGng; 

•  VIi %J ch5i treo l1ng lKng; 

•  Nhìn các %J v/t và tranh Mnh; 

•  SG dPng phQi hRp tay mEt %' vIi; 

•  Quay %Tu vU phía âm thanh c1a chuông ho#c xúc xEc; 

•  Ch5i vIi tay và chân; 

•  ">a các v/t vào mJm. 

+ "#c %i'm phát tri'n nh/n th0c c1a tr3 t] 6 %6n 12 tháng: 

•  Nh#t %J v/t nh` bbng ngón cái và ngón tr`; 

•  Tìm %J ch5i be gifu; 

•  Nhìn sách tranh, %J v/t; 

•  Thao tác vIi %J v/t; 

•  BEt ch>Ic mCt vài hành %Cng c1a ng>?i lIn. 

+ "#c %i'm phát tri'n nh/n th0c c1a tr3 t] 12 %6n 18 tháng: 

•  Theo %uji và tìm %J ch5i bi6n kh`i tTm mEt; 

•  B` %J v/t vào hCp và lfy ra; 

•  Ch5i %óng vai vIi các %J v/t quen thuCc gTn gmi; 

•  Nh/n ra và %áp lni vIi bMn thân trong g>5ng; 

•  Ch5i xây dong %5n giMn. 

+ "#c %i'm phát tri'n nh/n th0c c1a tr3 t] 18 tháng %6n 24 tháng: 

•  Bi'u lC nh/n bi6t %úng ch0c nqng c1a %J ch5i; 

•  GiMi %>Rc 2 ho#c 3 câu %Q %5n giMn; 

•  "#t %úng hình vào hCp hình dnng %ó; 

•  SG dPng %J ch5i %J dùng gia %ình; 

•  Nh/n ra mình trong Mnh; 

•  So sánh các %J v/t quen thuCc theo màu sEc; 

•  So sánh các %J v/t quen thuCc theo hình dnng; 

•  Hi'u "thêm mCt"; 

•  "#t %J ch5i vào %úng n5i quy %enh. 
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+ "#c %i'm phát tri'n nh/n th0c c1a tr3 t4 24 %7n 36 tháng tu<i: 

•  Phân biAt giBa hai mùi; 

•  Nói các mùi khác nhau; 

•  Phân biAt giBa các âm thanh và nói rJng chúng khác nhau; 

•  Nh/n ra âm thanh bJng lMi nói; 

•  ChO vào các %Q v/t %' Rn khác nhau khi %STc yêu cWu; 

•  Phân biAt sY khác nhau vZ hình d]ng c1a các % î tSTng (tròn, vuông, tam giác); 

•  Phân biAt sY khác nhau vZ kích thSec c1a các %^i tSTng (to/nhg, dài/nghn); 

•  Phân lo]i các %^i tSTng theo trjng lSTng (n#ng/nhk); 

•  Phân lo]i các %^i tSTng theo chiZu cao (cao/thlp). 

b. #$c &i(m phát tri(n nh0n th1c c2a tr4 m5u giáo (3 — 6 tu=i) 

* o l0a tu<i mpu giáo, ba hình th0c tS duy cq brn (tS duy trYc quan — hành 

%ung, tS duy trYc quan hình tSTng, tS duy lôgic) %ã %STc hình thành, 

trong %ó tS duy trYc quan hình tSTng là lo]i tS duy cq brn c1a tr3. Khr 

nRng nh/n th0c c1a tr3 %STc phát tri'n qua viAc ti7p xúc, tìm hi'u các %Q 

dùng, %Q chqi và các nguyên v/t liAu, qua các ho]t %ung tìm hi'u thYc 

v/t, %ung v/t, các hiAn tSTng tY nhiên. Chqi là con %SMng ch1 y7u %' tr3 

mpu giáo nh/n th0c th7 giei xung quanh. Tr3 chqi không phri %' giri trí 

mà là %' hjc, %' thz tìm hi'u, khám phá th7 giei xung quanh. 

* Nhà tâm lí hjc Jean Piaget %ã giri thích tính ham hi'u bi7t c1a tr3 và 

khát vjng hành %ung c1a tr3 trong môi trSMng b|i quá trình tY %iZu 

chOnh hay còn %STc gji là sY làm cân bJng. Khi g#p %iZu gì %ó trong môi 

trSMng không phù hTp vei nhBng kinh nghiAm và hi'u bi7t c1a tr3, tr3 tY 

tìm hi'u trong tr]ng thái không cân bJng vZ tinh thWn. "' tr| l]i tr]ng 

thái cân bJng tinh thWn, tr3 %STc thúc %}y hành %ung trong môi trSMng. 

Tr3 có th' thRm dò các %^i tSTng ho#c các ý tS|ng bJng cách tìm ra cái gì 

%ó phù hTp vei khung khái niAm hiAn có c1a tr3 — quá trình này gji là 

%Qng hóa. Trong quá trình %Qng hóa, có nhBng khái niAm %STc thay %<i 

ho#c có nhBng khái niAm mei hình thành — quá trình thích nghi di�n ra. 

Qua quá trình %Qng hóa và thích nghi vZ tinh thWn, viAc hjc s� xult hiAn. 

Nghiên c0u này c1a ông %ã có rnh hS|ng len %7n viAc d]y khoa hjc cho 

tr3 mWm non và %Wu ti'u hjc. 

 Tr3 nhg có vai trò tích cYc trong sY phát tri'n nh/n th0c c1a mình thông 

qua tSqng tác qua l]i tích cYc giBa tr3 vei môi trSMng v/t chlt và môi 
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tr"#ng xã h*i xung quanh. Ch1t l"3ng c5a ho7t 8*ng nh9n th:c liên 

quan 8<n các thái 8* nh9n th:c và các kA nBng nh9n th:c c5a trC. SE phát 

triGn c5a quá trình nh9n th:c phI thu*c vào sE tr"Kng thành c5a trC, vào 

các kích thích và các trNi nghiOm có trong môi tr"#ng và vào các v1n 8S 

do ng"#i lUn tV ch:c h"Ung dWn. 

KhN nBng nh9n th:c c5a trC mWu giáo 8"3c phát triGn qua viOc ti<p 

xúc, tìm hiGu các 8Z dùng, 8Z ch\i và các nguyên v9t liOu, qua các ho7t 

8*ng tìm hiGu cây c_i, con v9t, các hiOn t"3ng tE nhiên và qua làm 

quen vUi toán.  

Theo Piaget, tc 3 — 5 tuVi quá trình t" duy c5a trC có thay 8Vi tc giai 8o7n 

cNm giác — v9n 8*ng 8<n giai 8o7n t" duy tiSn thao tác kèm theo t" duy 

t"3ng tr"ng 8G trC tìm hiGu các sE v9t, hiOn t"3ng xung quanh. Ch:c 

nBng t"3ng tr"ng là bNn ch1t c5a giai 8o7n tiSn thao tác. Tính t"3ng 

tr"ng diin ra K trC tc 2 — 4 tuVi. T" duy t"3ng tr"ng cho phép trC có hình 

Nnh, biGu t"3ng vS nhmng th: không có tr"Uc mnt trC. Ch:c nBng t"3ng 

tr"ng trong t" duy cho phép trC có thG dùng các trNi nghiOm nghO thu9t, 

8oc biOt là chm vi<t nguOch ngo7c t"3ng tr"ng cho nhmng th: trong môi 

tr"#ng nh" nhà, cây, hoa và ng"#i. Tính t"3ng tr"ng cpng cho phép trC 

ch\i trò ch\i giN b*. TrC K giai 8o7n này tin rrng nhmng v9t vô tri vô giác 

cpng s_ng và có thG hành 8*ng. Vì v9y, trC có thG nghA rrng nhmng 8ám 

mây tE bay trên btu tr#i; 8á hooc cây có thG hành 8*ng hay nguyên nhân 

làm xNy ra 8iSu gì 8ó.  

TrC tc 3 — 5 tuVi ctn có nhiSu c\ h*i 8G khám phá. Nên t7o c\ h*i cho trC 

có nhmng trNi nghiOm 8G trC phát triGn nh9n th:c qua viOc ti<p xúc vUi 

môi tr"#ng gtn gpi xung quanh. TrC cpng có thG có 8"3c nhmng kinh 

nghiOm qua sách, tranh Nnh và qua ti<p xúc, ho7t 8*ng vUi các nguyên 

v9t liOu. Các ho7t 8*ng vUi các nguyên v9t liOu ph_i h3p vUi 8àm tho7i sw 

hx tr3 quá trình phân lo7i, ti<p thu các thông tin và hình thành các ý 

t"Kng c5a trC.  

Tc 4 — 7 tuVi, trC chuyGn tc giai 8o7n t" duy tiSn thao tác sang giai 

8o7n t" duy brng trEc giác. Quá trình t" duy c5a trC thay 8Vi tc ý nghA 

t"3ng tr"ng sang ý nghA trEc giác hooc ý nghA thtm. TrC bnt 8tu có thG 

tV ch:c snp x<p các 8_i t"3ng theo mtu nào 8ó, rZi thay 8Vi snp x<p 

theo mtu khác, hooc chuyGn sang snp x<p theo hình d7ng hooc kích 

th"Uc. |ây là k<t quN c5a sE t9p trung chú ý K trC. TrC có xu h"Ung t9p 

trung chú ý vào m*t 8oc 8iGm hooc thu*c tính nào 8ó. TrC th"#ng 

không thG xem xét hai thu*c tính 8Zng th#i cùng m*t lúc. TrC có thG di 
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chuy$n chú ý t* m,t thu,c tính này sang thu,c tính khác khi tr6 

nhóm các 89i t:;ng. Tr6 có th$ di chuy$n nh: th? d@a vào khC nDng 

tEp trung chú ý, mHc 8, t: duy, chIng hJn nh: khC nDng phân loJi và 

x?p hJng các 89i t:;ng.  

Các khái niOm khoa hPc và toán 8:;c tr6 hPc qua tìm hi$u và khám phá 

th? giSi hiOn t:;ng gTn gUi tJo nVn tCng cho viOc hPc sau này. Khi tr6 

khám phá và thX nghiOm vSi môi tr:Zng xung quanh, tr6 thu nhEn các 

quá trình t: duy khoa hPc — hình thành các khái niOm và giCi quy?t v\n 

8V, 8]ng thZi tr6 cUng thu nhEn 8:;c ki?n thHc. Giáo viên tJo môi tr:Zng 

thX nghiOm s  ̀ tJo ca h,i cho tr6 ki?n tJo hi$u bi?t vV các hiOn t:;ng 

xung quanh.  

Tr6 mcu giáo ldnh h,i khái niOm qua thao tác beng tay, quan sát và khám 

phá. Nên giành thZi gian cho tr6 thX nghiOm và sX dgng ti?p cEn thX và 

sai. Các trCi nghiOm vV toán cho tr6 mcu giáo nên tính 8?n khC nDng nhEn 

thHc cha tr6. Tr6 cTn các nguyên vEt liOu sin có gTn gUi vSi cu,c s9ng heng 

ngày cho các thao tác beng tay, các hành 8,ng sjp x?p phân loJi.  

KhC nDng tr6 hi$u khái niOm liên quan 8?n toán và khoa hPc trong giai 8oJn 

tiVn thao tác 8:;c phát tri$n qua phân biOt, phân loJi và t:ang Hng 1 — 1. 

Tr6 có th$ dùng phân biOt 8$ so sánh vV hình dJng, kích th:Sc và mTu sjc. 

Phân biOt 8nc 8i$m các 89i t:;ng có th$ 8:;c dùng 8$ nhóm các 89i t:;ng 

và xác 8onh thH nào thu,c vV m,t nhóm và thH nào không thu,c nhóm 8ó. 

Bi?t t:ang Hng 1 — 1 là 8iVu kiOn tiên quy?t 8$ có th$ 8?m, thêm, bSt.  

q9i vSi tr6, viOc 89i chi?u so sánh các tEp h;p 8i tr:Sc hi$u vV s9, trái lJi 

viOc x?p hJng dcn 8?n khC nDng x?p thH t@ theo kích th:Sc, c\u tJo, s9 

l:;ng và các thu,c tính khác.  

q9i vSi tr6 s giai 8oJn t: duy tiVn thao tác, viOc hPc 8?m là b:Sc trPng 

y?u 8$ hi$u vV s9. Tr:Sc tiên, mu9n hPc 8?m tr6 cTn dùng các t* cht s9 

8?m t:ang t@, honc các t* cht s9 thH t@. Ti?p theo, tr6 hi$u reng s@ liên 

tgc cha các s9 8?m luôn theo thH t@ gi9ng nhau. R]i tr6 có th$ k?t n9i 

giva các s9 và quá trình 8?m. Giáo viên nên cho tr6 8:;c trCi nghiOm 

nhiVu vSi các con s9 tr:Sc khi cho tr6 gPi tên các chv s9.  

Qua quan sát honc phân biOt, tr6 bjt 8Tu có kinh nghiOm phân loJi các 

89i t:;ng. NhZ phân biOt nhvng 8i$m gi9ng nhau và khác nhau, tr6 8i 

8?n quy?t 8onh cái gì thu,c m,t loJi và cái gì không thu,c phân loJi 8ó.  

* qnc 8i$m phát tri$n nhEn thHc cha tr6 mcu giáo 8:;c th$ hiOn s các m9c 

phát tri$n sau 8ây:  
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— "#c %i'm phát tri'n nh/n th0c c1a tr3 3 — 4 tu7i: 

+  Thích các ho=t %>ng chân tay và khám phá bFng các giác quan.  

+  Có th' nKm các thông tin thông qua giao tiMp và các sách %On giPn,  

dS hi'u. 

+  Hay %#t câu hUi nhVng không phPi lúc nào cYng hi'u câu trP lZi.  

+  BKt %\u nh/n ra các m]i quan h^ nhân quP %On giPn dV_i d=ng các câu 

hUi %On giPn: T=i sao? "' làm gì? NhV thM nào? 

+  Có th' móc n]i các sc ki^n khi thPo lu/n nhVng có th' g#p khó khdn 

trong phát âm, diSn %=t bFng lZi nói. Tr3 c\n %Vec ngVZi l_n chú ý nghe 

và nói l=i rõ ràng hOn nhing gì tr3 nói. 

+  Hjc t]t nhkt trong nhing tình hu]ng cl th' có ý nghma v_i bPn thân 

chúng và khi có sc tin tVnng, khích l^ c1a ngVZi l_n. 

— "#c %i'm phát tri'n nh/n th0c tr3 c1a 4 — 5 tu7i:  

+  Tr3 hay sp dlng các trò chOi %óng vai (chOi giP vZ) %' xp lí thông tin m_i 

và %' hi'u các khái ni^m ph0c t=p.  

+  BKt %\u hi'u thí nghi^m là gì và trn nên có ch1 %vnh cYng nhV sáng t=o 

hOn trong vi^c khám phá.  

+  ThVZng thích các thí nghi^m do chúng t=o ra hOn là các thí nghi^m do 

ngVZi l_n hV_ng dwn.  

+  BKt %\u suy nghm l/p kM ho=ch cho m>t ho=t %>ng, chxng h=n nhV nghm 

vy vî c gieo h=t trV_c khi tr3 thcc hi^n hành %>ng thcc tM này.  

+  BKt %\u %Va ra nhing dc %oán dca trên nhing gì tr3 %Vec trPi nghi^m. 

Thích nghm ra các lZi giPi thích vy nhing gì quan sát %Vec, thVZng thêm 

các chi tiMt tVnng tVeng vào các sc vi^c.  

+  Thích nói chuy^n v_i nhing tr3 khác khi chOi và thp nghî m. 

+  BKt %\u sp dlng các hình vz %' trình bày và diSn %=t ý kiMn. Thích nói %' 

ngVZi l_n ghi l=i và thp tc viMt.  

— "#c %i'm phát tri'n nh/n th0c c1a tr3 5 — 6 tu7i: 

+  Có nhiyu thông tin vy m>t s] sc v/t, hî n tVeng nào %ó nhVng chVa có 

hi'u biMt %\y %1 vy sc v/t, hi^n tVeng %ó. 

+  Có th' tc t=o ra các thí nghi^m %' xem vi^c gì sz xPy ra và nghm ra lZi giPi 

thích cho nhing gì tr3 quan sát %Vec, m#c dù tr3 vwn chVa %1 khP ndng 

sp dlng suy lu/n lôgic và tr}u tVeng.  
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+  Có th& làm m*t s, thí nghi1m do cô h67ng d8n và có th& gi:i thích theo 

nhi<u cách khác nhau.  

+  Th6Cng dành nhi<u thCi gian và chú ý hFn vào các hoGt H*ng mà trJ 

thích. Thích chFi theo nhóm 5 — 6 trJ và thích trao HNi trong nhóm nhO. 

+  Có th& nPm bPt các khái ni1m trRu t6Sng nh6ng trJ v8n cTn các sU vi1c 

có thUc H& gi:i thích các khái ni1m Hó.  

+  Thích vV và viWt H& ghi lGi các sU vi1c.  

Họat động 2. Tìm hiểu nội dung giáo dục lĩnh vực phát triển 

nhận thức của trẻ mầm non. 

1. NHIỆM VỤ 

BGn Hã tRng thUc hi1n nhi1m vZ phát tri&n nh\n th]c cho trJ mTm non. 

Hãy viWt ra nh`ng n*i dung chính caa nhi1m vZ này H& tr: lCi câu hOi sau: 

Câu h%i: Nêu n*i dung chính và so sánh các n*i dung phát tri&n nh\n 

th]c cho trJ mTm non theo tRng H* tuNi. 

* N*i dung phát tri&n nh\n th]c trJ tuNi nhà trJ: 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

* N*i dung phát tri&n nh\n th]c trJ tuNi m8u giáo: 
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 B"n $%i chi)u nh+ng $i-u v/a vi)t ra v3i nh+ng thông tin d63i $ây $9 

hoàn thi<n n=i dung câu tr> l@i cAa mình. 

2. THÔNG TIN PHẢN HỒI  

Trong Ch6Gng trình giáo dIc mJm non (2009), $ã chR rõ nh+ng n=i dung 

phát tri9n nhUn thVc theo 2 $= tuXi:  

a. Ch%&ng trình giáo d0c nhà tr3 

*  V- mIc tiêu: 

—  Thích tìm hi9u, khám phá th) gi3i xung quanh. 

—  Có sd nh"y c>m cAa các giác quan. 

—  Có kh> neng quan sát, nhUn xét, ghi nh3 và dign $"t hi9u bi)t bing 

nh+ng câu nói $Gn gi>n. 

—  Có m=t s% hi9u bi)t ban $Ju v- b>n thân và các sd vUt, hi<n t6jng gJn 

gki quen thu=c. 

→  Nh6 vUy; mIc tiêu cAa lnnh vdc phát tri9n nhUn thVc trong ch6Gng trình 

này chú trpng $)n: 

—  Coi trpng vi<c t"o hVng thú cho trq trong các ho"t $=ng nhUn thVc. 

—  Chú ý vi<c phát tri9n các kn neng cho trq hGn là vi<c cung csp ki)n thVc. 

*  V- n=i dung (các n=i dung chi ti)t $6jc phân ph%i theo t/ng $= tuXi xem 

tài li<u Ch6Gng trình giáo dIc mJm non 2009 trang 15 — 17) 

—  Luy<n tUp và ph%i hjp các giác quan: thx giác, thích giác, xúc giác, khVu 

giác, vx giác. 

—  NhUn bi)t: 

+  Tên gpi, chVc neng m=t s% b= phUn cG th9 cAa con ngu@i.  

+  Tên gpi, $zc $i9m nXi bUt, công dIng và cách s{ dIng cAa m=t s% $| 

dùng, $| chGi, ph6Gng ti<n giao ti)p quen thu=c v3i trq. 

+  Tên gpi và $zc $i9m nXi bUt cAa m=t s% con vUt, hoa, qu> quen thu=c 

v3i trq. 
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+  M#t s& màu c+ b-n (01, vàng, xanh), kích th;<c (to — nh1), hình dAng 

(tròn, vuông), s& l;Fng (m#t — nhiHu), vI trí trong không gian (trên — d;<i, 

tr;<c — sau) so v<i b-n thân trL. 

+  B-n thân và nhOng ng;Pi gQn gRi. 

→  Nh; vTy: N#i dung lWnh vXc phát tri[n nhTn th\c ] trong ch;+ng trình 

nhà trL bao g^m 2 phQn: Luyan tTp và ph&i hFp các giác quan; NhTn bidt.  

* V! k$t qu( mong -.i (Các kdt qu- mong 0Fi cg th[ xem trang 25 cja 

Ch;+ng trình giáo dgc mQm non 2009) 

—  Khám phá thd gi<i xung quanh bnng các giác quan. 

—  Th[ hian sX hi[u bidt vH các sX vTt, hian t;Fng gQn gRi bnng cp chq, lPi nói. 

Kdt qu- mong 0Fi là 0i[m m<i cja Ch;+ng trình giáo dgc mQm non 2009 

m<i (ch;+ng trình cR không có phQn này). 

Kdt qu- mong 0Fi là nhOng gì trL trong 0# tusi cQn và có th[ thXc hian 

0;Fc nhnm 0Inh h;<ng cho giáo viên ts ch\c h;<ng dtn có hiau qu- các 

hoAt 0#ng giáo dgc phát tri[n nhTn th\c ] nhà trL. 

b. Ch%&ng trình giáo d0c m3u giáo 

*  VH mgc tiêu: 

—  Ham hi[u bidt, thích khám phá, tìm tòi các sX vTt, hian t;Fng xung quanh.  

—  Có kh- nwng quan sát, so sánh, phân loAi, phán 0oán, chú ý, ghi nh< có 

chj 0Inh.  

—  Có kh- nwng phát hian và gi-i quydt vzn 0H 0+n gi-n theo nhOng cách 

khác nhau. 

—  Có kh- nwng di{n 0At sX hi[u bidt bnng các cách khác nhau (bnng hành 

0#ng, hình -nh, lPi nói...) v<i ngôn ngO nói là chj ydu. 

—  Có m#t s& hi[u bidt ban 0Qu vH con ng;Pi, sX vTt, hian t;Fng xung quanh 

và m#t s& khái niam s+ 0|ng vH toán. 

→  Nh; vTy mgc tiêu cja lWnh vXc phát tri[n nhTn th\c chú tr}ng 0dn: 

—  Coi tr}ng viac hình thành thái 0# tích cXc 0&i v<i các hoAt 0#ng nhTn 

th\c, phát tri[n h\ng thú nhTn th\c và kh- nwng t; duy ] trL h+n là 

cung czp kidn th\c cho trL — Quan tâm hình thành và phát tri[n kh- 

nwng bi[u 0At suy nghW cja trL (bnng hành 0#ng, bnng hình -nh, bnng 

lPi nói...). 
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*  V# n%i dung (các n%i dung chi ti/t 012c phân ph5i theo t8ng 0% tu9i xem 

tài li>u Ch1@ng trình giáo dCc mDm non 2009 trang 42 — 47) 

—  Khám phá khoa hOc: 

+  Các b% phSn cTa c@ thU con ng1Vi. 

+  XY vSt. 

+  X%ng vSt và th[c vSt. 

+  M%t s5 hi>n t12ng t[ nhiên. 

—  Làm quen vai m%t s5 khái ni>m s@ 0bng v# toán: 

+  TSp h2p, s5 l12ng, s5 the t[ và 0/m. 

+  X/p t1@ng eng. 

+  So sánh, shp x/p theo quy thc. 

+  Xo l1Vng. 

+  Hình dkng. 

+  Xlnh h1ang trong không gian và 0lnh h1ang thVi gian. 

—  Khám phá xã h%i: 

+  Bpn thân, gia 0ình, hO hàng và c%ng 0Yng.  

+  Tr1Vng mDm non.  

+  M%t s5 ngh# ph9 bi/n. 

+  Danh lam, thhng cpnh và các ngày lr, h%i. 

→  Nh1 vSy: 

N%i dung ltnh v[c phát triUn nhSn thec u mvu giáo bao gYm 3 n%i dung 

lan: khám phá khoa hOc; làm quen vai m%t s5 khái ni>m s@ 0bng v# toán; 

khám phá xã h%i. Trong 0ó các kt nzng cTa hokt 0%ng nhSn thec 012c 

coi trOng nh1 quan sát, so sánh, phân loki, gipi quy/t v{n 0#. 

*  V! k$t qu( mong -.i (Các k/t qup mong 02i cC thU xem trang 60 — 65) 

—  Khám phá khoa hOc: 

+  Xem xét và tìm hiUu 0�c 0iUm cTa các s[ vSt, hi>n t12ng. 

+  NhSn bi/t m5i quan h> 0@n gipn cTa s[ vSt, hi>n t12ng và gipi quy/t v{n 

0# 0@n gipn. 

+  ThU hi>n hiUu bi/t v# 05i t12ng b�ng các cách khác nhau. 
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—  Làm quen v*i m,t s/ khái ni3m s4 56ng v8 toán: 

+  Nh=n bi?t s/ 5?m, s/ lBCng. 

+  SFp x?p theo quy tFc. 

+  So sánh hai 5/i tBCng. 

+  Nh=n bi?t hình dNng. 

+  Nh=n bi?t vO trí trong không gian và 5Onh hB*ng thSi gian. 

—  Khám phá xã h,i: 

+  Nh=n bi?t bVn thân, gia 5ình, trBSng l*p mXm non và c,ng 5Yng. 

+  Nh=n bi?t m,t s/ ngh8 phZ bi?n và ngh8 truy8n th/ng [ 5Oa phB4ng. 

+  Nh=n bi?t m,t s/ l\ h,i và danh lam, thFng cVnh. 

→  NhB v=y: 

—  Trong chB4ng trình c^ không có k?t quV mong 5Ci. 

—  K?t quV mong 5Ci là nh`ng gì tra trong 5, tuZi cXn và có thb thcc hi3n 

5BCc nhdm 5Onh hB*ng cho giáo viên tZ chfc hB*ng dgn có hi3u quV các 

hoNt 5,ng giáo dhc phát tribn nh=n thfc [ tra mgu giáo. 

III. CÂU HỎI ĐÁNH GIÁ 

1.  BNn hãy nêu nh`ng 5kc 5ibm phát tribn nh=n thfc cla tra lfa tuZi nhà 

tra, lfa tuZi mgu giáo. 

2.  Nêu các n,i dung chính cla lnnh vcc phát tribn nh=n thfc cla tra trong 

chB4ng trình giáo dhc mXm non. 

Hpc viên dca vào phXn thông tin phVn hYi 5b trV lSi. 

Nội dung 2 

PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TÍCH CỰC TRONG LĨNH VỰC  

GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC CHO TRẺ LỨA TUỔI  

MẦM NON 

I. MỤC TIÊU 

—  V! ki%n th)c: 

+  Trình bày khái ni3m phB4ng pháp dNy hpc tích ccc và chq ra 5BCc nh`ng 

phB4ng pháp dNy hpc tích ccc phù hCp v*i lnnh vcc phát tribn nh=n thfc 

cho tra mXm non. 
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+  Nêu %&'c cách t, ch-c môi tr&2ng ho6t %7ng cho tr8 nh9m phát huy 

tính tích c=c trong ho6t %7ng nh>n th-c. 

— V! k$ n&ng:  

+  L=a chCn nhDng ph&Eng pháp t, ch-c ho6t %7ng phù h'p nhGt %Hi vJi 

các n7i dung phát triLn nh>n th-c cho tr8 theo %7 tu,i mNm non. 

+  T, ch-c môi tr&2ng ho6t %7ng phát huy %&'c tính tích c=c nh>n th-c 

cho tr8 mNm non. 

—  V! thái -.: Tích c=c, chQ %7ng, có ý th-c nghiêm túc %L th=c hiUn nhiUm 

vV có hiUu quX. 

II. CÁC HOẠT ĐỘNG 

Hoạt động 1. Phương pháp dạy học tích cực và việc sử dụng 

phối hợp có hiệu quả các phương pháp giáo dục, phát huy 

tính chủ động, tích cực hoạt động tư duy của trẻ trong 

giáo dục mầm non.  

1. NHIỆM VỤ 

B0n hãy nghiên c5u tài li9u có liên quan, v?n dAng kinh nghi9m cá nhân 

và trE lFi v! vGn -! sau: 

Câu 1: B6n hiLu th^ nào là ph&Eng pháp d6y hCc tích c=c? 

  

  

  

  

  

Câu 2: Ph&Eng pháp d6y hCc tích c=c trong giáo dVc mNm non %&'c hiLu 

nh& th^ nào? Vì sao giáo viên cNn sg dVng ph&Eng pháp d6y hCc tích c=c? 

Ph&Eng pháp d6y hCc tích c=c trong giáo dVc mNm non:  
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C!n s% d'ng vì:   

  

  

  

  

  

Câu 3: Nêu nh2ng d3u hi5u c7a m:t gi< h=c tích c?c. 

—  HoDt E:ng c7a giáo viên:   

  

  

  

  

  

  

—  HoDt E:ng c7a trH:   

  

  

  

  

  

  

Câu 4: Nêu ví d' vJ s% d'ng phLi hMp các phNOng pháp dDy h=c nhQm 

phát huy tính tích c?c nhRn thSc c7a trH lSa tuUi m!m non. 
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B"n hãy '(i chi+u n-i dung các câu tr4 l6i v8i nh9ng thông tin d;8i 'ây 

và 'i=u ch>nh cho phù hBp hCn. 

2. THÔNG TIN PHẢN HỒI  

*  Ph"#ng pháp d*y h,c tích c0c: 

Trong thGc t+, thuIt ng9 “Ph#$ng pháp” ';Bc dùng J nhi=u cKp '- khác 

nhau, tN rKt khái quát '+n cP thQ. Trong d"y hRc cSng t;Cng tG, ví dP: 

ph;Cng pháp d"y hRc, ph;Cng pháp trGc quan, ph;Cng pháp quan sát, 

ph;Cng pháp 'àm tho"i, ph;Cng pháp nêu vKn '=… Ph#$ng pháp d,y 

h.c tích c2c là ph;Cng pháp giáo dPc hoZc d"y hRc theo h;8ng phát huy 

tích cGc, ch\ '-ng và sáng t"o c\a ng;6i hRc. 

* Ph"#ng pháp d*y h,c tích c0c trong giáo d5c m7m non: 

—  Ph;Cng pháp d"y hRc tích cGc trong giáo dPc m_m non không có nghaa 

là g"t bc các ph;Cng pháp truy=n th(ng. ThGc t+, mdi ph;Cng pháp d"y 

hRc truy=n th(ng nh;: ph;Cng pháp quan sát, làm meu, kQ chuyfn, 'àm 

tho"i, trò chuyfn, gi4i thích, nêu vKn '=, thGc hành, dùng tình c4m… 

'=u có nh9ng ;u 'iQm riêng và chúng '=u có các kh4 njng sau: 

+  Phát huy tính tích cGc, ch\ '-ng, sáng t"o c\a trl. 

+  T"o m(i quan hf giao ti+p gi9a trl v8i nhau và trl v8i cô giáo. 

+  T"o cC h-i cho trl tìm tòi, khám phá, tr4i nghifm, phát triQn t; duy. 

+  Khuy+n khích trl tich cGc ho"t '-ng cá nhân và ho"t '-ng trong nhóm/ l8p. 

+  Rèn luyfn ph;Cng pháp tG hRc, tG 'ánh giá, tG 'i=u ch>nh b4n thân. 

Nh; vIy, ph;Cng pháp d"y hRc tích cGc trong giáo dPc m_m non, không 

ph4i là m-t ph;Cng pháp hoàn toàn m8i, mà chính là k+ thNa, phát huy 

h+t nh9ng ;u 'iQm và kh4 njng có srn c\a các ph;Cng pháp truy=n 
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th"ng, '(ng th)i ph"i h,p các ph/0ng pháp 'ó trong quá trình t7 ch8c 

các ho9t ':ng c;a tr= m:t cách h,p lí, nhAm phát huy cao tính tích cCc, 

ch; ':ng, t/ duy sáng t9o c;a tr=. 

—  Giáo viên c)n s+ d-ng ph12ng pháp d3y h5c tích c8c vì: 

ViIc sJ dKng ph/0ng pháp d9y hLc tích cCc mang l9i l,i ích: 

—  Lo9i bP '/,c cách d9y và hLc thK ':ng “cô nói, tr= nghe”; khuyYn khích 

sC sáng t9o c;a cô và tr= 'Yn m8c t"i 'a. 

—  T[ng c/)ng sC trao '7i, hLc hPi qua l9i, t9o môi tr/)ng hLc thích thú, 

':ng viên gi^a cô và tr=. 

—  B`o '`m sC tham gia nhiIt tình, ch; ':ng và 'ay '; c;a tr= trong su"t 

quá trình khám phá tìm tòi. 

—  Tr= có c0 h:i tiYp xúc, trình bày và hoàn thành nh^ng ý t/eng sáng t9o, ý 

kiYn ':c 'áo. 

—  T9o '/,c các c0 h:i cho tr= phát trifn kg n[ng vhn dKng kiYn th8c vào 

thCc tiin, hoà nhhp, thích 8ng vji cu:c s"ng. 

—  Phát trifn '/,c các phlm chmt cá nhhn nh/ tính kiên trì, lòng nhnn n9i, ý 

th8c thp thf c;a tr=. 

*  Nh"ng d'u hi*u c,a m/t gi1 h2c tích c4c trong giáo d8c m9m non: 

—  Nh<ng ho3t =>ng c?a giáo viên: 

+  Các ho9t ':ng giáo dKc '/,c t7 ch8c m:t cách tC nhiên, hmp dnn, phù 

h,p vji kh` n[ng c;a tr=. 

+  Luôn quan tâm và t9o c0 h:i cho mLi tr= 'tu '/,c tham gia vào các 

ho9t ':ng. 

+  Luôn khuyYn khích tr= suy nghg, tìm tòi, khám phá, sáng t9o và chia s= 

ý kiYn. 

+  C" gung t"i 'a 'f phát trifn n[ng lCc cá nhân nhAm 'áp 8ng các câu hPi 

và m"i quan tâm c;a tr=. 

+  SJ dKng nh^ng kinh nghiIm c;a tr=, s`n phlm c;a tr=, c;a cha mw tr=, 

môi tr/)ng sxn có xung quanh và các sC kiIn '/,c tr= quan tâm 'f t7 

ch8c các ho9t ':ng giáo dKc. 

—  Các biCu hiEn c?a trG: 

+  Tr= sJ dKng t"i 'a các giác quan nhìn, nghe, s), ngJi, nYm 'f tìm hifu, 

khám phá, tr`i nghiIm trong môi tr/)ng an toàn vji nguyên vht liIu 'a 

d9ng, khuyYn khích tr= ho9t ':ng. 
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+  Tr$ tham gia các ho.t /0ng m0t cách t2 nguy5n và hào h8ng. 

+  Tr$ có th;i gian suy ngh=, nêu câu hAi, phán /oán và suy luDn. 

+  Tr$ t2 l2a chEn và quyGt /Hnh trong các ho.t /0ng. 

+  Tr$ chI /0ng, /0c lDp th2c hi5n /Gn cùng nhi5m vK /LMc giao hoNc t2 chEn. 

+  Tr$ /LMc trình bày, nhDn xét các kGt quT ho.t /0ng cIa cá nhân hay 

cIa nhóm. 

Ho.t /0ng hEc cIa tr$ chV có hi5u quT khi tr$ có h8ng thú và t2 nguy5n 

tham gia vào các ho.t /0ng m0t cách tích c2c, chI /0ng, t2 giác.  

MuZn /[i m\i cách hEc phTi /[i m\i cách d.y. Cách d.y cIa giáo viên 

chV /.o cách hEc cIa tr$. Và ngLMc l.i, thói quen hEc tDp cIa tr$ cang 

chHu Tnh hLbng bbi cách d.y cIa giáo viên. 

Trong th2c ticn d.y hEc, mdi giáo viên có the sf dKng nhigu phLhng pháp 

d.y hEc khác nhau nhL giTng giTi, /àm tho.i, tr2c quan, th2c nghi5m, 

trò chhi… 

Trong quá trình d.y hEc, giáo viên t[ ch8c nhigu ho.t /0ng hEc tDp. Tr$ 

t2 khám phá nhkng /igu mình cln hEc thông qua các ho.t /0ng hEc tDp 

tích c2c. Bong ho.t /0ng hEc tDp tích c2c, xupt phát tq nhkng tình huZng 

th2c tG cIa cu0c sZng, tr$ tr2c tiGp quan sát, trao /[i, giTi quyGt vpn /g, 

tq /ó nrm /LMc nhkng kiGn th8c m\i. 

* Ph"i h%p các ph)*ng pháp khi t/ ch0c các ho2t 34ng c5a tr8: 

te phát huy tính tích c2c cho tr$ cln phZi hMp hMp lí các phLhng pháp 

trong quá trình t[ ch8c các ho.t /0ng cIa tr$. DL\i /ây là 1 ví dK vg cách 

phZi hMp các phLhng pháp /e giáo viên tham khTo. 

Sf dKng hMp lí các phLhng pháp quan sát, làm mxu và dùng l;i /LMc: 

— te tránh tình tr.ng giáo viên nói, tr$ ng{i nghe thK /0ng, ghi nh\ máy 

móc và làm theo mxu nhL hi5n nay, giáo viên cln sf dKng phZi hMp 

hMp lí các phLhng pháp: quan sát, làm mxu và dùng l;i nói. Sf dKng l;i 

nói /e b[ sung, minh ho. cho phLhng pháp quan sát và làm mxu. Bong 

l;i nói giáo viên có the giúp tr$ hieu biGt /LMc nhkng /Nc /iem mà 

không nhìn bong mrt hay s; bong tay /LMc. Tq /ó tr$ nhDn ra /LMc 

nhkng /Nc /iem cIa /Zi tLMng, kèm theo quan sát và làm mxu. tZi v\i 

tr$ mxu giáo, nhpt mxu giáo bé và nh}, nGu giáo viên chV sf dKng 

phLhng pháp dùng l;i nhL: giTi thích, /àm tho.i, /Ec ke... mà không 

/LMc tr2c tiGp tiGp xúc quan sát /Zi tLMng nhDn th8c, không /LMc 

hL\ng dxn bong nhkng thao tác mxu thì kGt quT nhDn th8c cIa tr$ s~ 

h.n chG và không phát huy /LMc tính tích c2c cIa tr$. 
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— "# s% d'ng h+p lí các ph12ng pháp quan sát, làm m:u và dùng l=i, giáo 

viên cAn: 

+  Xác EFnh rõ m'c Eích quan sát, EIi t1+ng nhJn thKc nh1: màu sLc, hình 

dNng, kích th1Pc, mùi vF... cRa EIi t1+ng. 

+   "Ii vPi trS m:u giáo nhTt là trS m:u giáo bé, khW nXng nhJn thKc E1+c 

trình tY quan sát còn hNn ch[. Trong quá trình quan sát, giáo viên phWi 

k[t h+p làm m:u và dùng l=i tNo c2 h]i cho trS d^ dàng khám phá, 

nhJn thKc.  

+  Thông qua làm m:u giáo viên Eã minh hoN cho trS thTy cách làm, làm 

nh1 th[ nào và k[t h+p làm m:u vPi dùng l=i giWi thích hobc g+i mc… tNo 

môi tr1=ng cho trS trWi nghiem, s% d'ng thi[t bF, nguyên vJt lieu…giúp 

trS quan sát và mô tW EAy ER Ebc Ei#m cRa EIi t1+ng. Vì vJy, giáo viên 

cAn phWi k[t h+p giWi thích và làm m:u E# giúp trS quan sát m]t cách 

trình tY EIi t1+ng nhJn thKc. Ví d': EIi t1+ng là con vJt thì tr1Pc h[t 

phWi tJp trung vào các b] phJn chính (EAu, mình, Euôi), sau Eó k# E[n 

các b] phJn chi ti[t (màu sLc, hình dNng, kích th1Pc mLt, mki, cánh, 

chân...). "mng th=i phát tri#n ngôn ngn cho trS, thông qua cho trS goi 

tên, nói các mIi quan he, mô tW lNi EIi t1+ng, di^n ENt tron câu, tron ý 

trong quá trình quan sát. 

— S% d'ng ph12ng pháp làm m:u và dùng l=i, giáo viên cAn l1u ý: 

+  L=i nói và chs d:n cRa giáo viên phWi ngLn gon, d^ hi#u, chính xác, giúp 

trS thYc hien thao tác, hành E]ng tY lYc và sáng tNo. 

+  CAn E1a các câu hvi E# EFnh h1Png các thao tác hành E]ng cRa trS theo 

m:u và kèm theo h1Png d:n. 

+ Câu hvi, l=i giWi thích phWi tNo Eiyu kien cho trS nêu lên nhJn xét, mô 

tW… giáo viên là ng1=i g+i mc, d:n dLt, khêu g+i 

+  Câu hvi Ebt ra giúp trS Eào sâu và cRng cI nhnng cái Eã bi[t, kích thích 

trS suy nghz, phân tích, so sánh, phát hien các vTn Ey cAn tìm hi#u… 

+  S% d'ng phIi h+p các ph12ng pháp quan sát, làm m:u và dùng l=i cAn 

Eúng lúc, Eúng ch{ gina viec làm m:u dùng l=i vPi E1a ra trYc quan E# 

kích thích t1 duy cRa trS. Ví d': vPi hoNt E]ng khám phá khoa hoc, trS 

tJp phân tích nhJn xét: Vì sao cây này t12i tIt, cây kia lNi khô héo? Giáo 

viên có th# giWi thích, g+i hvi d:n dLt trS tìm nhnng dTu hieu, nguyên 

nhân và dY Eoán k[t quW vy các EIi t1+ng Eã quan sát. Các kz nXng quan 

sát này cAn E1+c cRng cI nhiyu lAn vPi nhiyu hình thKc khác nhau c moi 

lúc, moi n2i và gi= hoc có chR Eích.  
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Khi ti%n hành quan sát các ./i t01ng khác nhau, tu5 vào tính ch9t .:c 

.i;m và c9u trúc c?a v@t mà chAn trình tC cho thích h1p. Ví dH: Khi quan 

sát "quK" thì có th; quan sát tM ngoài vào trong, quan sát "con v@t" có th; 

quan sát tM trên xu/ng d0Pi... 

+ Trong quá trình quan sát phKi k%t h1p h1p lí lTi giKi thích và hU th/ng 

câu hWi phù h1p vPi trình tC quan sát .; dYn dZt tr[ tri giác ./i t01ng, 

phân tích, so sánh, t\ng h1p, khái quát và .i .%n k%t lu@n v] ./i t01ng 

quan sát. 

+ C_n c` vào ./i t01ng quan sát, giáo viên phKi sa dHng nhbng loci câu hWi 

t0dng `ng: 

•  Câu hWi e dcng t\ng quát v] ./i t01ng quan sát nh0: fây là con gì/ cái 

gì/ dùng .; làm gì/ s/ng e .âu/ tring e .âu? Nhbng câu hWi này th0Tng 

dùng cho tr[ mYu giáo bé và nhn. 

•  Câu hWi e dcng chi ti%t v] các bo ph@n ho:c .:c .i;m c?a ./i t01ng quan 

sát nh0: “Cháu hãy chr và nói các bo ph@n c?a con… ho:c c?a cây…?”. 

Nhbng câu hWi này th0Tng dùng cho tr[ mYu giáo bé và nhn. 

•  Câu hWi mang tính ch9t so sánh các .:c .i;m khác nhau c?a các ./i 

t01ng nh0: “Cháu hãy so sánh nhbng .i;m gi/ng (và khác) nhau c?a 

con… vPi con… ho:c c?a cây… vPi cây…?”. Nhbng câu hWi này th0Tng 

dùng cho tr[ mYu giáo nhn và lPn.  

+ Câu hWi phKi nhwm giúp tr[ c?ng c/ nhbng cái .ã bi%t, kích thích tr[ suy 

nghx tìm tòi nhbng cái mPi. CH th; là: 

•  Câu hWi x%p theo trình tC c?a nh@n th`c: là câu hWi dCa trên cd se tri giác 

c?a tr[. Ví dH: fây là con gì? có nhbng bo ph@n nào?... Ho:c là nhbng câu 

hWi dCa trên trí nhP c?a tr[. Ví dH: Hãy k; tên nhbng con v@t? Hãy nói các 

bo ph@n c?a chúng? 

•  Câu hWi tái tco có nh@n th`c: là nhbng câu hWi yêu c|u tr[ trK lTi trên cd 

se nhbng hi;u bi%t nh9t .}nh:  

  M`c .o nh@n bi%t là nhbng câu trK lTi tái tco lci hoàn cKnh sC v@t trong 

.i]u kiUn hoàn cKnh mPi ho:c khác .i so vPi cái c�. Ví dH: K; tên nhbng 

con v@t .[ tr`ng (ho:c .[ con)? K; tên nhbng con v@t hai chân (b/n chân)? 

  M`c .o hi;u bi%t. Ví dH: Chân gà khác chân v}t nh0 th% nào? Tai thW khác 

tai mèo nh0 th% nào?... 

•  Câu hWi sáng tco có nh@n th`c: là dCa vào kinh nghiUm và v/n hi;u bi%t 

c?a mình .; tìm ra cái mPi và thi%t l@p m/i quan hU giba các sC v@t có 
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liên quan. Ví d,: mu/n cho h3t n5y m7m nhanh, t/t thì c7n ph5i làm gì? 

ho>c vì sao A trên c3n thì cá l3i chDt?... 

+ Giáo viên c7n lGu ý khi J>t câu hLi cho trM: 

•  Câu hLi ph5i ngOn gPn JQ ý. 

•  NSi dung câu hLi vTa sUc hiVu cQa trM. Tránh sX d,ng nhYng khái niZm 

m[i, tT m[i trong câu hLi. 

•  V[i mSt nSi dung thì giáo viên có thV J>t nhi]u d3ng câu hLi JV giúp trM 

mA rSng v/n tT, t_p cho trM cách di`n J3t JV trM có thV v_n d,ng vào các 

tình hu/ng khác nhau trong thac tD. 

•  Câu hLi c7n hG[ng trM phân tích, so sánh phát hiZn các vbn J] c7n tìm 

hiVu. Các câu hLi này thGcng JGdc JGa ra sau khi trM JGdc quan sát, giúp 

trM khái quát nhYng vbn J] c7n JGdc lenh hSi trong quá trình quan sát. 

•  Câu hLi JGa ra ph5i Ja d3ng và có nhi]u mUc JS khác nhau JV kích thích 

mPi trM J]u tr5 lci JGdc nhGng A các mUc JS khác nhau.  

•  Cfng c7n cho trM J>t câu hLi, nêu nhYng vbn J] thOc mOc. Mu/n v_y, 

giáo viên c7n t3o ra nhYng tình hu/ng, sau Jó hLi xem trM có thOc mOc gì 

không. Khi giáo viên J>t câu hLi, c7n cho trM hiVu JGdc ý chính, tách ra 

JGdc vbn J] chính và khi tr5 lci c7n Júng trPng tâm câu hLi. 

— Trong quá trình d3y ke nmng quan sát, viZc hG[ng dnn mnu và lci gi5i 

thích rbt quan trPng. Có hai trGcng hdp mà giáo viên c7n lGu ý: 

+  Thao tác mnu có kèm theo lci gi5i thích JGdc sX d,ng trong khi d3y tTng 

JSng tác, yêu c7u làm mnu rõ ràng, t/c JS vTa ph5i, có JQ thU ta các 

JSng tác. Lci gi5i thích ho>c chr dnn ph5i ngOn gPn, d` hiVu, chính xác, 

kDt hdp ch>t chs v[i JSng tác mnu, nhtm hu trd, giúp trM thac hiZn l7n 

lGdt tTng thao tác, tTng hành JSng mSt cách ta lac, sáng t3o. 

+  Thao tác mnu không kèm theo lci gi5i thích: thGcng JGdc sX d,ng khi 

gi[i thiZu A bG[c quan sát twng thV l7n J7u và bG[c quan sát twng quát 

l7n cu/i. Cfng có thV chPn trM làm mnu, giáo viên di`n gi5i kèm theo 

ho>c cô và trM cùng làm thao tác Jó. Trong quá trình quan sát và kDt thúc 

quan sát, yêu c7u trM ph5i t_p trung mPi giác quan nhG: tay sc, mOt nhìn, 

tai nghe... ph/i hdp hài hoà, hdp lí JV tri giác J/i tGdng quan sát. 

Ngoài ví d, trên, giáo viên có thV có nhi]u cách sX d,ng ph/i hdp hdp lí 

các phGyng pháp khác nhau nhtm phát huy tính tích cac nh_n thUc cQa 

trM. Ví d, nhG sX d,ng ph/i hdp hdp lí phGyng pháp thac hành v[i 

phGyng pháp nêu vbn J]… 
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Ph"#ng pháp d*y h,c tích c0c phù h2p v4i quy lu9t c:a ho*t =>ng h,c 

t9p. V4i =Ac =iBm tâm lí c:a trF nhG, nó phát huy tính tích c0c, t0 giác, 

ch: =>ng, sáng t*o c:a trF, giúp trF phát triBn cách h,c c:a mình, =Ac 

biNt là ph"#ng pháp t0 h,c; phát huy ="2c tinh thQn h2p tác và t"#ng tr2 

lRn nhau; tôn tr,ng lRn nhau, kích thích =>ng c# bên trong c:a trF, tác 

=>ng =Vn tình cWm, =em l*i niYm vui hZng thú cho trF; t*o c# h>i cho trF 

phát triBn k[ n\ng v9n d]ng kiVn thZc vào th0c ti^n, hòa nh9p, thích Zng 

v4i cu>c s`ng =ang thbi phát triBn nhcng phdm chet cá nhân nh" tính 

kiên trì, lòng nhRn n*i, ý thZc t9p thB. Do =ó, ph"#ng pháp d*y h,c tích 

c0c có ý ngh[a to l4n =`i v4i viNc phát huy tính tích c0c c:a trF, =`i v4i 

chet l"2ng và hiNu quW trong d*y h,c. 

Hoạt động 2. Thảo luận nhóm về cách thức tổ chức môi trường 

giáo dục nhằm phát huy tính tích cực của trẻ trong hoạt 

động nhận thức  

1. NHIỆM VỤ 

B*n =ã tjng =,c tài liNu vY d*y h,c tích c0c, =ã tjng tk chZc ho*t =>ng 

nh9n thZc c:a h,c sinh theo h"4ng d*y h,c tích c0c. Hãy nh4 l*i =B trW 

lbi các câu hGi sau: 

Câu 1: Môi tr"bng ho*t =>ng có ý ngh[a nh" thV nào =`i v4i ph"#ng 

pháp d*y h,c tích c0c? 

— Môi tr"bng ho*t =>ng nh9n thZc là: 

   

   

  

  

— TQm quan tr,ng c:a môi tr"bng ho*t =>ng nh9n thZc: 
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— Vai trò c)a góc ho.t /0ng: 

   

   

   

   

   

Câu 2: T8 ch9c b; trí môi tr?@ng ho.t /0ng cho trA nh? thB nào /D phát 

huy tính tích cHc c)a trA trong ho.t /0ng nhIn th9c? 

— Các yBu t; cKn tính /Bn khi xây dHng môi tr?@ng ho.t /0ng: 

   

   

   

   

   

— Các lo.i môi tr?@ng ho.t /0ng và nguyên tRc xây dHng: 

+ Môi tr?@ng ho.t /0ng trong lUp: 
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+ Môi tr'(ng ho-t ./ng ngoài tr(i: 

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 

 B-n hãy .5i chi7u nh9ng .i:u v<a trình bày v@i nh9ng thông tin d'@i 

.ây .C .i:u chDnh n/i dung các câu trF l(i cHa mình. 

2. THÔNG TIN PHẢN HỒI  

* T#m quan tr+ng c.a môi tr12ng ho5t 67ng và vai trò c.a các góc ho5t 67ng 

trong vi=c phát huy tính tích cAc c.a trB trong ho5t 67ng nhCn thDc: 

— B!n ch&t c(a ph+,ng pháp d0y h2c tích c4c là tL chMc cho trN ho-t ./ng 

nhOm t-o .i:u kiQn cho trN quan sát, tìm tòi, khám phá, phát hiQn nh9ng 

.iêu m@i l-, hXp dYn. MZt khác, .C trN ho-t ./ng tích c\c, chH ./ng tham 

gia vào các ho-t ./ng, m/t trong nh9ng nguyên t]c h^c t_p d\a vào 

ng'(i h^c là c`n xuXt phát t< trN. Mu5n v_y, trN c`n có môi tr'(ng phù 

hdp .C: kích thích, gây tò mò, gdi me nh9ng suy nghf, tìm tòi khám phá 

qua các giác quan. TrN .'dc t\ l\a ch^n ho-t ./ng cá nhân hoZc ho-t 

./ng nhóm. TrN tham gia tích c\c vào ho-t ./ng, có ch h/i cho trN b/c l/ 

khF ning. Môi tr'(ng cjng là .i:u kiQn .C giáo viên th\c hiQn các ho-t 

./ng giáo dkc, kích thích trN tham gia tích c\c vào các ho-t ./ng, h'@ng 

dYn trN, làm thla mãn nh9ng nhu c`u nh_n thMc cHa trN.  

— TL chMc môi tr'(ng giáo dkc trong tr'(ng l@p m`m non theo các góc 

ho-t ./ng cho trN, nhOm t-o .i:u kiQn cho trN .'dc chhi theo ý thích, 

thúc .py trN t\ h^c và t\ ho-t ./ng tích c\c cá nhân hoZc theo nhóm 

nhl là y7u t5 thi7t y7u trong ho-t ./ng nh_n thMc cHa trN. 
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Vi"c t& ch(c các góc cho tr. ho/t 01ng vui ch5i, h7c t8p, có tác d;ng t<t 

0<i v=i s? phát tri@n cAa tr. em tE tu&i nhà tr., mGu giáo và là hình th(c 

t& ch(c giáo d;c thích hKp v=i 0Lc 0i@m tâm sinh lí tr. nhN. 

—  Vai trò c(a các góc ho.t /0ng: 

+  Là n5i tr. có th@ t? ho/t 01ng vui ch5i, h7c t8p m1t mình hoLc trong 

nhóm nhN v=i nhSng b/n cùng sV thích. 

+  KhuyYn khích tr. t? quyYt 0\nh ch7n góc ch5i, 0] ch5i mà tr. yêu thích. 

+  Giáo d;c tr. h7c cách chia s., c1ng tác ch5i cùng v=i b/n. 

+  Góp ph`n làm cho chY 01 sinh ho/t trong ngày linh ho/t mam d.o, tr. b=t 

cbm giác ccng thdng vì có th@ ch5i V góc này hoLc góc khác theo ý thích. 

+  MV r1ng hi@u biYt cho tr. va nhSng nan vcn hoá khác (qua trhng bày 

qu`n áo, 0] ch5i, tranh, truy"n cAa các dân t1c). 

* Các lo&i môi tr,-ng ho&t 12ng: n2i dung và yêu c:u c;a t=ng môi 

tr,-ng ho&t 12ng: 

— Khi t4 ch5c môi tr89ng cho tr: ho.t /0ng vui ch=i — h?c t@p, phCi tính /En 

các yEu tG cH thI sau: 

+  Th?c tY không gian cAa trhmng, l=p mGu giáo. 

+  M;c 0ích t& ch(c môi trhmng giáo d;c. 

+  Các yYu t< 0bm bbo an toàn cho tr.. 

+  Các nhu c`u, sV thích cAa tr.. 

+  oiau ki"n c5 sV v8t chpt, trang thiYt b\, 0] dùng, 0] ch5i… 

+  Môi trhmng phbi 0bm bbo tính linh ho/t, mang tính mV, dr dàng thay 0&i 

theo m;c 0ích giáo d;c.  

* Môi tr,-ng trong l?p: 

— Các góc ho/t 01ng giúp tr. ch5i — h7c trong l=p thhmng là: 

+  Góc gia 0ình (khu v?c ch5i 0óng vai). 

+  Góc (khu v?c ho/t 01ng) t/o hình. 

+  Góc (khu v?c) sách, truy"n (thh vi"n). 

+  Góc (khu v?c ch5i) ghép hình, xây d?ng và lwp ráp. 

+  Góc (khu v?c) thiên nhiên (khoa h7c). 

+  Góc (khu v?c ho/t 01ng) âm nh/c và v8n 01ng. 
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Giáo viên c)n khuy.n khích tr2 ch3i 4 các góc (khu v8c) và tham gia 

ch3i v=i tr2; không áp ABt tr2 phCi ch3i theo ý ngFGi l=n. 

— Nh"ng nguyên t*c b- trí các góc (khu v5c ho7t 89ng):  

Khi b& trí các góc ho/t 01ng (khu v7c ho/t 01ng) ho9c khu v7c ch:i, giáo 

viên c=n chú ý th7c hi@n theo m1t s& nguyên tEc sau: 

+  Chia di@n tích phòng (sàn nhà) thành các góc ho9c khu v7c ch:i khác nhau. 

+  B& trí góc ch:i (khu v7c ho/t 01ng) Pn ào (xây d7ng, gia 0ình) xa góc yên 

tTnh (t/o hình, sách truy@n). 

+  Có ranh giUi riêng giVa các góc (khu v7c ho/t 01ng) (sW dXng tYZng, các 

giá, t[). 

+  Có l&i 0i l/i giVa các góc (khu v7c ho/t 01ng) 0[ r1ng cho tr] di chuy^n. 

+  _9t tên các góc (khu v7c ho/t 01ng) d` hi^u 0&i vUi tr]. 

+  Các khay 07ng 0P ch:i, hac li@u 0^ mb, vca t=m vUi c[a tr] và 0^ tr] sW 

dXng. _P dùng, 0P ch:i và hac li@u sEp xep phfi có mXc 0ích giáo dXc, 

0[ dùng cho tr], không nên quá thca ho9c quá thieu. 

+  Giáo viên bao quát 0Yjc tr] ch:i b các góc (khu v7c ho/t 01ng). Không 

b& trí góc quá kín ho9c xa t=m nhìn bao quát c[a giáo viên. 

+  Có góc 0^ c& 0knh nhY góc t/o hình, góc gia 0ình, góc thY vi@n, có góc 

t/m thZi có th^ "cmt 0i" tun theo ch[ 0o. Không nhmt thiet lúc nào cpng 

phfi bày ra tmt cf các góc. 

+  B& trí bàn, ghe, 0@m, g&i phù hjp vUi tcng góc. Ví dX, góc thY vi@n nên 

trfi chieu ho9c thfm, 0@m, g&i 0^ tr] 0ac sách xem tranh và có th^ nrm 

thY giãn. 

+  Tcng thZi gian ho9c sau mui ch[ 0o c=n thay 0vi cách b& trí và ho/t 01ng 

b các góc 0^ t/o cfm giác mUi l/ hmp dwn tr].  

+  _fm bfo an toàn cho tr]. 

— T= ch>c cho tr? ho7t 89ng trong lAp: 

+  B& trí và tv chxc các khu v7c ho/t 01ng c[a tr] trong trYZng, lUp m=m non: 

Tv chxc môi trYZng ho/t 01ng c[a tr] trong trYZng, lUp m=m non có vai 

trò quan trang 0&i vUi s7 phát trî n vo th^ chmt, ngôn ngV, trí tu@, tình 

cfm — xã h1i, khf nyng thzm mT, sáng t/o c[a tr]. Vì v{y, b& trí và tv chxc 

môi trYZng cho tr] ch:i và ho/t 01ng c=n 0fm bfo trên nguyên tEc cho 

tr] “ch:i mà hac” và phfi tính 0en các yeu t& sau: 
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•  Không gian th)c t+ c,a tr./ng. 

•  M2c 3ích t5 ch6c các ho9t 3:ng. 

•  Các y+u t> an toàn cho tr@. 

•  Các nhu cAu c,a tr@ 3Bc biDt (n+u có). 

•  S) linh ho9t và dL thay 35i theo m2c 3ích giáo d2c theo các ch, 3O.  

+ Các khu v)c ho9t 3:ng (góc chRi) bao gSm: góc chRi 3óng vai, góc 

t9o hình, góc th. viDn (sách, truyDn), góc chRi xây d)ng vZi các hình 

kh>i lZn, ghép hình và l]p ráp, góc khám phá khoa h^c, góc âm nh9c 

(nghD thu_t). 

Tua theo 3iOu kiDn c,a nhóm lZp giáo viên có thc b> trí 3 3+n 4 khu v)c 

c> 3fnh, các khu v)c ho9t 3:ng khác có thc b> trí các giá sát t./ng, linh 

ho9t và tricn khai thành góc khi cAn thi+t. 

— M!t s% yêu c*u chung v/ b% trí các khu v5c ho7t 8!ng c9a tr;: 

+  CAn b> trí các khu v)c chRi, ho9t 3:ng trong lZp và ngoài tr/i phù hip, 

thu_n lii cho viDc sj d2ng c,a cô và tr@, 3km bko theo các nguyên t]c 3ã 

3O ra trong ch.Rng trình. 

+  Phòng h^c 3km bko sáng s,a, s9ch so, nhiOu không gian mp. Cja, l>i 3i 

ra vào, hiên, sân 3.ic b> trí hip lí. Trong lZp nên có khu v)c thu_n tiDn 

cho giáo viên 3ón tr@ ti+p xúc, gBp gr trò chuyDn vZi ph2 huynh.  

+  Trong phòng nên b> trí bàn, gh+, t,, kD, giá thu_n tiDn, dL thu d^n khi 

cAn thi+t, dành nhiOu không gian cho tr@ ho9t 3:ng cá nhân, nhóm nhs, 

ck lZp và nght tr.a, un tr.a. Các trang thi+t bf, các giá, t, nên b> trí sao 

cho dL dàng di chuycn 3c làm vách ngun cho các khu ho9t 3:ng riêng 

biDt phù hip vZi tính chvt c,a ho9t 3:ng 3:ng và twnh.  

+  Các khu v)c ho9t 3:ng (góc chRi) cAn b> trí thu_n lii cho tr@ 3.ic ho9t 

3:ng theo khk nung, h6ng thú, sp thích riêng; khuy+n khích tr@ t) ch^n 

nRi chRi, các góc chRi, các khu v)c ho9t 3:ng và t) quy 3fnh chRi cái gì, 

chRi vZi ai; tham gia vào trò chRi, ho9t 3:ng theo khk nung và theo ý 

thích nh.: vo, nBn, l]p ráp, làm truyDn tranh… phù hip vZi tricn khai 

c,a ch, 3O và dL dàng giao ti+p vZi các b9n trong nhóm và vZi các 

nhóm chRi khác.  

+  Trang trí môi tr./ng, b> trí tranh knh trong lZp p các góc ho9t 3:ng 

cAn 3km bko tính th|m mw, mang tính mp, phù hip vZi quá trình tricn 

khai các nhánh c,a ch, 3O, luôn t9o s) mZi m@, hvp d}n, kích thích tr@ 

ho9t 3:ng. 



38  |  MODULE MN 22 

+  Các góc c'n )*+c trang trí h1p d4n, th6m m8 cùng v;i tên g>i và hình Anh 

phù h+p, giúp trC nhDn biFt góc chGi mHt cách dI dàng. Tên các góc c'n 

)*+c viFt to theo )úng quy )Qnh m4u chR, giúp trC làm quen v;i chR viFt, 

g'n gTi, dI hiUu )Vi v;i trC nh*: “Gia )ình cZa tôi”, “Bé khám phá khoa 

h>c”, “Phòng khám )a khoa”, “Công trình xây ddng cZa chúng tôi...”. 

+ Khu vdc vf sinh c'n )*+c bV trí g'n vòi n*;c shch, vf sinh shch si, an 

toàn thuDn tifn cho trC td thdc hifn vf sinh cá nhân. 

+  Các khu vdc chGi còn )*+c bV trí phAn ánh vjn hoá nGi trC sVng nh* các 

)k chGi )*+c sl dmng phAn ánh nhRng )k dùng, trang phmc cZa )Qa 

ph*Gng… Ngoài ra )U giúp cho trC có nhRng hiUu biFt vp các npn vjn 

hoá khác, c'n bV trí có chq thích h+p )U tr*ng bày mHt sV Anh vp trC em 

các dân tHc khác nhau; Anh cs, tranh Anh cZa các n*;c…  

—  H"#ng d'n và giám sát tr0 ch3i 4 các khu v7c ho9t :;ng (góc ch3i): 

+  Trong thsi gian tu chvc cho trC chGi, hoht )Hng w các góc, phm thuHc vào 

kinh nghifm cZa trC và yêu c'u triUn khai cZa chZ )p, cô có thU tu chvc, 

triUn khai d'n d'n tx 4 )Fn 5 khu vdc (góc chGi) phù h+p. Không nh1t 

thiFt triUn khai cùng mHt lúc v;i t1t cA các góc. 

+  Phù h+p v;i nHi dung chGi, hoht )Hng w các góc, cô quan sát, g+i ý, 

khuyFn khích trC h+p tác cùng nhau trong nhóm chGi, tho cG hHi thU hifn 

mVi quan hf giao tiFp v;i các khu vdc, nhóm chGi khác, mw rHng nHi 

dung chGi phù h+p v;i chZ )p. 

+  Trong quá trình trC chGi, hoht )Hng w các góc, cô bao quát và chú ý )Fn 

nhu c'u, hvng thú cZa txng cá nhân, cZa nhóm chGi, g+i ý luân phiên, 

)ipu ch~nh sV trC trong các nhóm chGi trong các khu vdc hoht )Hng (góc) 

chGi phù h+p.  

+  Khi tu chvc cho trC chGi, hoht )Hng w các góc, cô quan tâm, bao quát 

toàn bH các khu vdc hoht )Hng cZa trC. Trong )ó khu vdc chGi )óng vai, 

chGi xây ddng, l�p ghép, chGi w góc tho hình, góc khám phá khoa h>c 

)*+c coi nh* khu vdc hoht )Hng tr>ng tâm.  

+  Trong quá trình trC tham gia vào hoht )Hng w các góc, cô theo dõi, quan 

sát các nhóm chGi, các hoht )Hng cZa trC )U g+i mw, h*;ng d4n kQp thsi, 

khuyFn khích trC thU hifn ý t*wng cZa mình, mw rHng mVi quan hf qua 

lhi cZa trC giRa các nhóm chGi w các khu vdc hoht )Hng khác phù h+p v;i 

chZ )p chung. Không nên áp )�t, b�t trC chGi theo ý cZa ng*si l;n hay ý 

cZa cô giáo. Cô ghi nhDt kí vp các hoht )Hng cZa trC, sV l'n trC chGi trong 
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các khu v'c ho)t +,ng +/ có th/ +i2u ch3nh, luân phiên k9p th:i, tránh 

tình tr)ng tr= ch>i trong m,t khu v'c ho)t +,ng nào +ó quá lâu.  

—  Các nguEn cung cFp vGt liHu: 

+  VGn +,ng cha mM +óng góp +E dùng hPc tGp và +E dùng +ã qua sS dTng...  

+  VGn +,ng các cSa hàng, nhóm c,ng +Eng phT huynh tVng trW:ng, lXp 

(h,p bìa các tông, v\ chai lP nh'a, giFy báo, t)p chí c^...).  

+  Mua a các trung tâm thibt b9 và a các cSa hàng bách hoá. 

+  Cô và tr= t' t)o và làm. 

Nhdng +E dùng +ã qua sS dTng cen +Wfc làm vH sinh s)ch sg trWXc khi 

cho tr= dùng +/ ch>i. 

—  G!i ý h&'ng d+n t- ch/c các khu v4c ho6t 78ng: 

+ Khu v'c ch>i +óng vai: 

•  Khu v'c ch>i +óng vai là khu v'c ho)t +,ng trPng tâm, vì vGy cen bi trí v9 

trí, không gian thích hfp, +j +/ tri/n khai các góc nh\ phù hfp vXi các 

vai ch>i nhW góc “Cln h, gia +ình”, “CSa hàng”…  

Các khu v'c (góc) ch>i cen +Wfc bi trí sao cho t)o +i2u kiHn tit nhFt cho 

tr= t' do tham gia vào các vai ch>i, khuybn khích tr= suy ngho, tWang 

tWfng và th/ hiHn vai ch>i m,t cách tích c'c phù hfp nhW: +óng vai làm 

cha mM — con cái, em bé, cô giáo, bác so… 

Khi tr chsc, tibn hành cho tr= ch>i trong khu v'c này, +E ch>i, +E dùng 

cho tr= ho)t +,ng cen +Wfc +Wa ra, br sung den, stp xbp phù hfp vXi chj 

+2 ch>i, n,i dung ch>i, t)o cho tr= s' mXi m=, hFp dvn và kích thích 

khám phá, tìm tòi.  

•  Bi trí, stp xbp, vGt liHu:  

  Trang phTc +Wfc treo trên giá, mtc áo +/ dz sS dTng. 

  {E dùng +E ch>i và vGt liHu giúp tr= có th/ làm +E ch>i phTc vT cho trò 

ch>i +óng vai “Gia +ình” phù hfp vXi chj +2. 

  {E dùng, thibt b9 phTc vT +óng vai các ngh2 khác nhau nhW: “Cô giáo, 

lXp hPc” cen có b~ng, bàn ghb cô giáo và hPc sinh, sách va... 

+ Khu v'c ho)t +,ng t)o hình: 

•  T)o hình là ho)t +,ng nghH thuGt luôn +Wfc tr= Wa thích. Trong khu v'c 

ho)t +,ng này tr= mong muin +Wfc th/ hiHn s' sáng t)o, tibp nhGn 

nhdng c~m xúc tích c'c sáng t)o thông qua viHc bi trí, tr chsc môi 

trW:ng, không gian ho)t +,ng thích hfp. 
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•  V" trí không gian trong l/p dành cho khu v6c này nên 9:;c b= trí t>o 9i?u 

ki@n cho trA tr:ng bày sCn phDm theo chG 9?. Cô khuyJn khích các b>n, 

b= mM xem các sCn phDm hOi ho> cGa trA 9:;c treo trên t:Png, tr:ng bày 

Q các giá trong l/p… 

•  Nên b= trí 9Ty 9G các ph:Ung ti@n, vVt li@u cho trA th6c hi@n ho>t 9Ong nh:: 

vX bYng ngón tay, bút màu, bút d>, tô màu, n\n, xây d6ng, c^t, dán, in… 

•  Bàn vX hay giá vX b= trí Q khu v6c thoáng, rOng và gTn ngu`n n:/c, nên 

phG khan nilon trên các bàn cho trA chUi v/i 9bt n\n ho\c các vVt li@u dc 

bôi bDn.  

•   d góc này, 9` dùng, ph:Ung ti@n ho>t 9Ong 9:;c bày bi@n sao cho khuyJn 

khích trA t6 l6a chfn ho>t 9Ong theo ý thích, ho>t 9Ong theo nhóm g^n v/i 

chG 9? và nOi dung chUi. Cô giáo không nên áp 9\t trA làm theo ý cGa 

mình hay làm hO trA. Cô bao quát, chj h:/ng dkn trA khi cTn thiJt.  

•   V/i l/p mku giáo l/n, cô nên g;i ý, khuyJn khích trA t6 làm, t6 th6c hi@n 

các ho>t 9Ong, chia sA ý t:Qng cùng v/i các b>n trong nhóm, sl dmng các 

ph:Ung ti@n 9a d>ng theo ý thích cGa mình, phù h;p v/i ho>t 9Ong, mmc 

9ích chUi, phù h;p v/i nOi dung chUi cGa góc ho>t 9Ong và chG 9? chUi. 

•   Cô có thn g;i ý 9n trA t6 pha màu, t>o màu m/i; th6c hành v/i các vVt 

li@u khác nhau có thn dán bYng h`, ho\c thl nghi@m v/i nhpng vVt li@u 

cTn bang dính; th6c hi@n các ho>t 9Ong vX, n\n... 9n t>o ra các sCn phDm 

liên quan 9Jn chG 9? (làm 9` chUi v? các ph:Ung ti@n giao thông, v? các 

cG, quC bYng nguyên vVt li@u qua sl dmng; làm con r=i, làm ng:Pi máy...) 

phmc vm cho chG 9? chUi chung cGa l/p. Cô nên khuyJn khích trA th6c 

hành, luy@n tVp mOt s= ks nang xã hOi Q góc này nh:: chia sA, trò chuy@n 

trao 9vi v/i b>n, v/i cô v? ý t:Qng m/i khi vX, n\n… (kn mình làm v? cái 

gì) ho\c nhVn xét sCn phDm cGa mình, cGa b>n; thu dfn 9` dùng khi 

th6c hi@n xong; chia sA 9` dùng v/i b>n, t6 rla tay khi kJt thúc... 

+ Khu v6c sách, truy@n (th: vi@n): 

•   Sách, truy@n có vai trò quan trfng trong 9Pi s=ng cGa trA thU và là mOt 

ho>t 9Ong thú v" 9=i v/i trA. Khu v6c sách, truy@n cTn có s6 yên tsnh nên 

th:Png 9:;c 9\t xa nhpng khu v6c ho>t 9Ong `n ào, có không gian v{a 

9G 9n b= trí giá sách, cái bàn và mOt vài ghJ 9n trA ng`i xem sách, tranh 

và th6c hi@n các ho>t 9Ong phù h;p.  

•   Các lo>i sách, nhpng bO s:u tVp (các con vVt, các lo>i cây, các lo>i h>t, 

các lo>i hoa, các lo>i ô tô hay 9` chUi…), các t>p chí, sách, truy@n tranh, 

tranh Cnh phù h;p v/i chG 9? 9:;c bày trên bàn, trên giá sách, dc nhìn 
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và s$ d&ng. Tr, có th1 xem các tranh 7nh 81 8oán, 8;t tên hay mô t7 v? 

các 8@ vAt, con vAt, 8@ chBi trong tranh, ho;c cho tr, cDt dán 81 làm 

truyGn tranh; tAp k1 chuyGn sáng tKo qua tranh gDn vMi chN 8?. 

•  VMi lMp mPu giáo lMn, cô nên tKo môi trQRng chS viTt, chS cái phong phú 

gDn vMi các hình 7nh minh hoK phù hXp, thay 8Yi theo chN 8?, giúp tr, 

làm quen vMi “8[c” và làm quen vMi các chS cái.  

Nên trQng bày s7n ph_m, sách tranh do tr, t` làm, các ba sQu tAp cNa 

ph& huynh. Cô nên tKo 8i?u kiGn, gXi ý tr, xem truyGn tranh, khuyTn 

khích tr, t` mô t7, k1 lKi, trao 8Yi vMi nhau v? nhSng 8i?u tr, nhìn they 

trong nhSng sách truyGn tranh. 

•   f lMp mPu giáo lMn, tr, 8ã biTt cách mh sách, lAt ting trang, s$ d&ng sách 

truyGn, cô chj gXi ý khi ckn thiTt. Cô khuyTn khích tr, cùng “8[c” theo 

tranh, cùng xem truyGn tranh vMi bKn trao 8Yi vMi nhau, ho;c k1 cho 

nhau nghe, k1 lKi chuyGn, mô t7 lKi nhSng gì tr, nhìn they trong tranh 

truyGn. Cô có th1 gXi ý, cách làm sách tranh minh hoK v? nhSng chuyGn 

k1 8ã nghe, nhSng hình 7nh gây en tQXng 8mi vMi tr,. KhuyTn khích tr, t` 

làm truyGn tranh và k1 lKi truyGn... KhuyTn khích tr, h[c nhSng ti mMi 

rèn luyGn kp nqng giao tiTp, xã hai. 

+ Khu v`c chBi ghép hình, lDp ráp và xây d`ng: 

•   HoKt 8ang h góc này cung cep cho tr, nhi?u cB hai, óc tQhng tQXng sáng 

tKo, phát tri1n h tr, kp nqng phmi hXp tay, mDt; phát tri1n vAn 8ang tinh 

và các cB nhv, tKo 8i?u kiGn có cB hai luyGn tAp kp nqng giao tiTp xã hai. 

•   HoKt 8ang ghép hình, lDp ráp và xTp hình, xây d`ng… có th1 8;t h chx cm 

8ynh ho;c di 8ang, tuz theo 8i?u kiGn phòng, lMp. 

•   Bm trí có chx tho7i mái 81 tr, có th1 chBi xTp hình vMi các hình khmi có 

kích thQMc to, nhv, các khmi sBn màu khác nhau, có không gian cho tr, 

làm viGc, chBi xây d`ng các công trình… vMi các hình khmi b}ng gx, vv 

hap giey, hap 8`ng ti vi, hap 8`ng 8ài, các khmi xmp… 

•   Bm trí kho7ng không gian thích hXp (th7m, chiTu, xTp các bàn lKi vMi 

nhau) có chx cho tr, chBi vMi các 8@ chBi, 8@ vAt, hình khmi; tKo 8i?u kiGn 

cho tr, d� dàng l`a ch[n các chi tiTt lDp ráp, xTp hình, theo ý thích. Cô 

không nên 81 8@ dùng, 8@ chBi trên giá cao, kín ho;c xTp ch@ng lên nhau 

khó khqn cho s` l`a ch[n cNa tr,. Không nên 8Qa tet c7 các th� ra cho tr, 

chBi cùng mat lúc.  

•   Cô giáo ckn bao quát hQMng dPn tr, chBi phù hXp vMi viGc tri1n khai các 

chN 8? giáo d&c và hQMng dPn cách chBi phù hXp vMi 8a tuYi mPu giáo lMn. 
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Cô có th' g)i ý cho tr. t/ ch0n theo ý thích ch4i v6i ai, ch4i gì và cùng ch4i 

v6i tr. <' h=6ng d?n cách ch4i khi cBn thiCt. V6i l6p này, cô giáo có th' tI 

chJc, g)i ý <' tKo cho tr. có các mMi quan hP qua lKi v6i các khu v/c ch4i 

phù h)p v6i chQ <R ch4i chung nh=: mTi các gia <ình <i tham quan các 

công trình xây d/ng, x=Wng lXp ráp ô tô, công viên, sW thú… 

•   KhuyCn khích tr. tKo ra nh^ng s_n ph`m, làm <a ch4i phbc vb cho chQ 

<R ch4i chung cQa l6p. Cô g)i mW và khuyCn khích tr. trong nhóm ch4i 

giao tiCp v6i các nhóm, khu hoKt <cng khác, làm nci dung ch4i trW nên 

phong phú h4n. Khi kCt thúc trò ch4i, cô chú ý h=6ng d?n tr. trong các 

nhóm ch4i biCt t/ cft <a ch4i <úng n4i quy <gnh.  

+  Khu v/c hoKt <cng khám phá khoa h0c: 

•  Tr. lJa tuIi m?u giáo rft thích thú khám phá, tìm hi'u môi tr=Tng xung 

quanh, <jc biPt thích chkm sóc cây cMi, vlt nuôi; thích thú theo dõi, 

quan sát s/ l6n lên cQa chúng; h0c cách b_o vP chkm sóc môi tr=Tng 

xung quanh. Tr. em tham gia hoKt <cng W khu v/c này các ko nkng vR 

nhln thJc, vln <cng tinh, ko nkng giao tiCp xã hci... <=)c luyPn tlp, cQng 

cM và trW nên bRn v^ng h4n.  

•   BM trí W mct góc trong l6p hojc tMt nhft W mct góc ngoài hiên l6p h0c 

nh^ng cây c_nh, các loKi hKt giMng, qu_, rau, hoa, có chlu <' gieo hKt, 

quan sát s/ n_y mBm và l6n lên cQa cây; l0 n=6c cho tr. quan sát rr cây; 

b' cá c_nh, thJc kn cQa cá, các dbng cb chkm sóc cây cMi nh= bình t=6i 

n=6c... <' trang và theo dõi s/ n_y mBm, mct sM cây c_nh, cây rau quen 

thucc <' tr. <=)c chkm sóc và quan sát s/ l6n lên, thay <Ii cQa chúng và 

th/c hành chkm sóc cây cMi. 

•  Tus theo nci dung cQa chQ <R và <iRu kiPn cQa l6p, cô giúp tr. h=6ng l/a 

ch0n nci dung ch4i W khu v/c này cho thích h)p. Cô nên chú ý, lên kC 

hoKch và có nh^ng g)i ý <' có th' luân phiên cho tr. ch4i trong khu v/c 

này W các ngày trong tuBn. 

+ Khu v/c hoKt <cng âm nhKc: 

•   Âm nhKc là mct hoKt <cng vui v., gi_i trí và là mct hình thJc hoKt <cng 

có tính nghP thult, sáng tKo <=)c tr. yêu thích, thích h)p v6i tr. W lJa 

tuIi mBm non. Vì vly, góc âm nhKc <=)c bM trí và tI chJc môi tr=Tng 

h)p lí, thuln tiPn su khuyCn khích và tKo nhiRu c4 hci cho tr. <=)c hoKt 

<cng tích c/c, tr_i nghiPm nh^ng c_m xúc tích c/c, vui t=4i qua các giai 

<iPu, lTi ca, trò ch4i âm nhKc, <óng kgch. 
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•   Khu v%c ho(t *+ng này c0n có kho3ng không gian và *7t xa các góc khác. 

Có th< b> trí chA cho m+t sân khEu nhF *< biGu diIn vJn nghK ho7c chLi 

*óng kMch r>i. 

*  T! ch%c môi tr+,ng ho0t 12ng ngoài tr,i: 

— Môi trQRng bên ngoài lUp hWc rEt t>t *>i vUi sXc khoY và viKc hWc tZp, vui 

chLi c\a trY. ChLi ngoài trRi t(o cho trY nhi]u cL h+i vZn *+ng toàn thân, 

phát tri<n k^ nJng vZn *+ng thô nhQ *i, ch(y, nh3y, leo trèo, thJng bang, 

sXc m(nh, ph>i hbp các giác quan và tiGp nhZn c3m giác.  

— Ho(t *+ng ngoài trRi rEt *a d(ng và có th< th%c hiKn e các khu v%c  

khác nhau: 

+  Khu v%c cây bóng mát, góc thiên nhiên, bãi cF: Khu v%c này c0n có ghG 

cho trY ngii nghj, nghe k< chuyKn... các nhà chòi, nhà lbp lá, nhà búp bê, 

nhà chLi vUi bóng t(o *i]u kiKn khuyGn khích trY trò chuyKn vUi nhau, ôn 

l(i nhmng bài hát, *iKu múa *ã hWc, chLi các trò chLi vZn *+ng… t(o c3m 

xúc vui vY, thQ giãn, tho3i mái, tiGp xúc vUi không khí trong lành, chJm 

sóc cây c>i, con vZt... 

o khu v%c này, cô nên khuyGn khích luân phiên các nhóm trY cùng *Qbc 

tham gia vào các ho(t *+ng chJm sóc e góc thiên nhiên, t(o cL h+i cho 

trY *Qbc th< nghiKm các c3m xúc c\a mình. 

+  Khu v%c các thiGt bM *i chLi ngoài trRi: Dsng cs leo trèo: c0u trQbt, *u 

quay, thJng bang… có *Ma hình mEp mô cho trY *i, leo trèo. Cô khuyGn 

khích trY hbp tác vUi nhau, thay phiên nhau chLi vUi các thiGt bM. Nhmng 

ho(t *+ng này khuyGn khích phát tri<n k^ nJng vZn *+ng thô c\a cL 

bup, các t> chEt nhanh, m(nh. khéo léo, thJng bang, ph>i hbp nhMp 

nhàng tay mut… 

+  Khu v%c chLi vUi cát, nQUc và các vZt liKu thiên nhiên: h> cát, b< nQUc và 

các vZt liKu nhQ xYng, chai lW, rw, thìa bát, cân, phxm màu, khuôn, x>p... 

e khu v%c này, cô c0n t(o *i]u kiKn cho trY *Qbc *ong *o vUi nQUc, th< 

nghiKm vZt chìm — nwi, khô — QUt, n7ng — nhy... xây lâu *ài bang cát, *ào 

xUi, vz ngón tay trên cát, in dEu, t(o s3n phxm bang khuôn…  

Khi chLi ngoài trRi, giáo viên chj nên giUi thiKu các khu chLi và ý tQeng 

chung, sau *ó *< trY tu| ý l%a chWn trò chLi, *Ma *i<m chLi và cách chLi. 

Cô gbi ý l%a chWn các trò chLi, tw chXc các ho(t *+ng ngoài trRi gun vUi 

n+i dung tri<n khai trong ngày và ch\ *]. Cô c0n bao quát, quan sát trY 

chLi, *3m b3o an toàn cho trY. 
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III. CÂU HỎI ĐÁNH GIÁ 

1.  B$n hãy cho bi-t ph01ng pháp d$y — h6c tích c8c trong giáo d:c m<m 

non =0>c hi?u nh0 th- nào? C? áp d:ng tDt ph01ng pháp d$y h6c tích 

c8c trong giáo d:c m<m non giáo viên c<n phGi làm gì? 

2.  Vì sao, ph01ng pháp d$y h6c tích c8c l$i coi tr6ng viOc tPng c0Qng tR 

chSc các ho$t =Tng cUng nh0 viOc tR chSc môi tr0Qng ho$t =Tng cWa trX?  

3.  Trên th8c t- b$n =ã s[ d:ng ph01ng pháp d$y h6c tích c8c nh0 th- nào? 

H6c viên d8a vào ph<n thông tin phGn h]i =? trG lQi. 

Nội dung 3 

VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TÍCH CỰC  

VÀO THỰC HIỆN NỘI DUNG PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC  

CHO TRẺ MẦM NON 

I. MỤC TIÊU 

—  V! ki%n th)c: 

•  Trình bày =0>c nh^ng ph01ng pháp h6c t_p tích c8c trong các nTi dung 

phát tri?n nh_n thSc cho trX m<m non. 

•  Xác =anh =0>c nh^ng nguyên tbc xây d8ng các ho$t =Tng giáo d:c phát 

tri?n nh_n thSc cho trX lSa tuRi m<m non. 

•  L8a ch6n =0>c các nTi dung giáo d:c phù h>p vào các ho$t =Tng phát 

tri?n nh_n thSc cho trX m<m non theo thng =T tuRi. 

—  V! k, n-ng: Thi-t k- =0>c các ho$t =Tng th8c hiOn các nTi dung phát 

tri?n nh_n thSc cho trX m<m non theo =T tuRi. 

—  V! thái 01: Tích c8c, chW =Tng, có ý thSc nghiêm túc =? th8c hiOn 

nhiOm v: có hiOu quG. 

Hoạt động 1. Tìm hiểu việc vận dụng phương pháp dạy học tích 

cực vào tổ chức, xây dựng hoạt động phát triển nhận thức 

cho trẻ nhà trẻ. 

1. NHIỆM VỤ 

B$n =ã =6c, nghiên cSu tài liOu vn d$y h6c tích c8c trong phát tri?n nh_n 

thSc trX nhà trX hooc =ã v_n d:ng ph01ng pháp d$y h6c tích c8c nhpm 

phát tri?n nh_n thSc cho trX nhà trX. B$n nhq l$i và vi-t ra bpng cách trG 

lQi các câu hri d0qi =ây: 
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Câu 1: Nêu m)t s, ph/0ng pháp, hình th6c t8 ch6c d:y h<c tích c>c 

trong phát triBn nhCn th6c cho trD nhà trD. 

— Các ph/0ng pháp d:y h<c tích c>c: 

   

   

   

   

   

— Các hình th6c t8 ch6c d:y h<c tích c>c: 

   

   

   

   

   

Câu 2: Xây d>ng ho:t J)ng phát triBn nhCn th6c cho trD nhà trD. (B:n 

nêu m)t vài ví dN JB trO lQi câu hRi). 

* Ho$t &'ng 1: 

— MNc Jích:   

   

   

— ChuUn bW:   

   

   

   

   

— TiYn hành:   
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* Ho$t &'ng 2: 

— M#c %ích:   

   

   

— Chu+n b.:   

   

   

   

   

— Ti1n hành:   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 B4n %5i chi1u nh6ng %i8u v:a vi1t ra v>i nh6ng thông tin dA>i %ây %D 

hoàn thiFn nGi dung các câu trI lKi cLa mình. 

2. THÔNG TIN PHẢN HỒI  

*  Ph"#ng pháp d*y h,c tích c0c: 

—  PhARng pháp thTc hành: Cho trU chRi, ho4t %Gng v>i %W vXt. 

—  PhARng pháp quan sát: Cho trU quan sát vXt thXt, %W chRi, tranh Inh... k1t 

h\p v>i lKi nói, c^ ch_ hA>ng d`n cLa cô. 
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—  Ph$%ng pháp dùng l-i nói:  

+  Trò chuy8n kích thích, g=i m? suy nghA cBa trD. 

+  GiGi thích cung cHp cho trD các thông tin thích h=p khi cKn thiLt. 

* Hình th&c t( ch&c d*y h,c tích c.c: 

Các hoOt PQng giáo dRc phát triSn nhTn thUc cho trD P$=c tiLn hành d$Wi 

hình thUc: 

—  Ch%i — tTp có chB PYnh — theo PYnh h$Wng cBa ng$-i lWn (Bài tTp luy8n 

tTp, trò ch%i...). 

—  Ch%i t^ do. 

—  DOo ch%i ngoài tr-i. 

—  TTn dRng c% hQi, tình hu`ng trong các hoOt PQng hang ngày. 

*  G1i ý xây d.ng ho*t 89ng giáo d;c, phát tri?n nh@n th&c có &ng d;ng 

phBCng pháp d*y h,c phát huy tính tích c.c nh@n th&c cho trE l&a tu(i 

nhà trE: 

N!i dung 1: Bé ch.n hoa nào? (Chbn hoa to — hoa nhc; trD 24 — 36 tháng) 

M4c 5ích:  

—  TrD nhTn biLt tên gbi hoa hkng, bông hoa to, bông hoa nhc. 

—  Chbn P$=c bông hoa to — bông hoa nhc. 

—  CGm nhTn P$=c vD Pmp cBa hoa. BiLt hoa dùng PS trang trí. 

Chu8n b::  

—  2 bông hoa hkng trong Pó có 1 bông hoa to và 1 bông hoa nhc.  

—  MQt s` bông hoa PB cho mpi trD tham gia có 1 bông hoa to và 1 bông hoa nhc.  

—  MQt s` lb hoa P$=c bày xung quanh lWp 

Ti<n hành:  

—  HoOt PQng 1: Tham quam v$-n hoa. 

+  Giáo viên cùng trD vta làm Pàn b$Wm bay Pi tìm hoa vta Pbc bài th% 

“Hoa n?”. 

+  Giáo viên dwn trD PLn v$-n hoa và nói: Ôi, v$-n hoa n? Pmp quá, th%m 

quá. ThL các bOn b$Wm có biLt trong v$-n hoa có nhyng hoa gì không? 

(hoa hkng, hoa cúc, hoa hu8...) Bây gi- cô cùng các bOn b$Wm xem bông 

hoa hkng nhé. 
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— Ho$t &'ng 2: Nh.n bi1t tên g3i hoa h5ng — bông hoa to, bông hoa nh8. 

+ Giáo viên &> 2 bông hoa h5ng &ã chuBn bC ra trEFc mHt trI và h8i:  

•  Kây là bông hoa gì? (hoa h5ng) 

•  Kây là cái gì? (ChT cánh hoa, nhUy, cành).  

+ Giáo viên hEFng trI chú ý vào 2 bông hoa r5i chT vào bông hoa to và h8i:  

•  Bông hoa này nhE th1 nào? (Bông hoa này to)  

•  Th1 còn bông hoa này thì sao nhT? (Bông hoa này nh8?) 

•  Giáo viên yêu c\u trI chT bông hoa to/bông hoa nh8. 

— Ho$t &'ng 3: Ch_i trò ch_i “Ai nhanh h_n?”. 

+  Chia sc trI tham gia ch_i thành 2 &'i. 

+  K> nhdng bông hoa &ã chuBn bC vào khay f trên bàn trEFc mHt trI hoHc 

&ính lên trên bhng. 

+  Yêu c\u trI ch3n bông hoa to hoHc nh8 theo hiku lknh cla giáo viên: 

Nghe hiku lknh, mmi &'i có 1 b$n ch$y lên ch3n hoa. K'i nào có nhipu 

b$n ch3n &úng và nhanh thì &'i &ó thqng cu'c. 

N!i dung 2: Nh+n bi-t rau b1p c4i, su hào, cà chua (tr: 24 — 36 tháng) 

MBc Cích:  

—  TrI nh.n bi1t và g3i &úng tên các lo$i rau: bqp chi, su hào, cà chua.  

—  Bi1t &Esc m't sc &Hc &i>m và tác dUng cla các lo$i rau.  

—  Bi1t un nhipu lo$i rau, quh &> giúp c_ th> kh8e m$nh, thông minh, h3c gi8i.  

ChuFn bG:  

—  Các lo$i rau: bqp chi, su hào, cà chua...  

—  Gánh rau, ô roa &> tEFi rau, mô hình vEwn rau th.t.  

—  Máy tính, máy chi1u. 

—  Kàn nh$c bài: Bqp chi xanh. 

Ti-n hành:  

— Ho$t &'ng 1: Quan sát gánh rau. 

+  Giáo viên &óng vai bà gánh rau &i bán (gánh gánh, g5ng g5ng…), cho trI 

&1n xem gánh rau cla bà. 

+  Giáo viên h8i: “Con có bi1t bà bán rau gì &ây không?”, cho trI sw, c\m 

th| xem có nHng không?  
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— Ho$t &'ng 2: Nh.n bi1t rau su hào, b8p c;i, cà chua. 

+  C? su hào: 

•  Giáo viên cho trD &1n xem gánh rau c?a bà và hHi: “Các con xem bà có 

nhKng lo$i rau gì &ây? Qây là c? gì?”. 

•  TrD tr; lTi. Giáo viên gi;i thích: Rau su hào là lo$i rau Wn c?. 

•  Cô c8t lá ra và hHi trD: “Cái gì &ây? Lá có màu gì? Mu[n Wn rau su hào thì 

c\n ph;i làm gì? Cô g]t vH su hào, vH có Wn &^_c không? Ph\n nào Wn 

&^_c? (cho trD chc). e tr^Tng, các con &ã &^_c Wn rau su hào, su hào &^_c 

các cô ch1 bi1n món gì? gn con thhy th1 nào?”. 

• Giáo viên giii thiju ti1p: Su hào nhu &^_c nhilu món, xào vii thmt hay 

nhu canh Wn rht ngon. 

+  Rau b8p c;i: 

•  Giáo viên nêu vhn &l: Các con cùng l8ng nghe câu &[ và &oán xem &ó là 

rau gì nhé. 

   “C#ng g&i là b+p 

   Lá x+p vòng quanh 

   Lá ngoài thì xanh 

   Lá trong thì tr+ng 

   :; là rau gì?” 

• Cô cho trD &1n xem gánh rau c?a bà. 

• Cô có thp hHi trD các câu hHi: 

 Rau gì &ây? 

 Qây là cái gì? (chc vào lá b8p c;i &p hHi) 

 Lá b8p c;i nh^ th1 nào? (Lá tròn, &^_c s8p vòng quanh) 

 Lá phía ngoài nh^ th1 nào? (Màu xanh vì lá ngoài là lá già) 

 Lá bên trong có màu gì? (Cô lhy dao tách lá b8p c;i và hHi trD) 

 B8p c;i là lo$i rau Wn gì các con có bi1t không? (gn lá) 

 Các con có bi1t búp c;i non nvm w &âu không? (Cô bx &ôi b8p c;i 

cho trD chc búp c;i non) 

Cô gyi b8p c;i này xu[ng b1p &p các bác nhà b1p nhu canh cho các 

con Wn nhé. 
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+  Qu$ cà chua: 

• Cô cho tr/ quan sát qu$ cà chua và h5i tr/: 

 7ây là qu$ gì? 

 Qu$ cà chua chín có màu gì? 

 Cà chua chAa chín có màu gì? 

• Cô cBm qu$ cà chua lên, chE vào cuFng và h5i tr/: “Cái gì Hây?”. 

• Cô cho tr/ sK v5 và h5i: “Con thLy v5 cà chua nhA thM nào?”. 

• Cô gi$i thích: Cà chua là loNi rau On qu$, có nhiPu vitamin, các con On 

nhiPu da sR mSn hTng, xinh tAVi... 

+  CWng cF: 

• Hôm nay các con Hã HAZc xem nh\ng loNi rau gì cWa bà? (B`p c$i, su hào, 

cà chua).  

• Cô h5i tr/ mct sF câu h5i Hd cWng cF kiMn thfc.  

• Giáo viên chFt ý: B`p c$i là loNi rau On lá, su hào là loNi rau On cW, cà chua 

là loNi rau On qu$, tuy mii loNi rau có Hjc Hidm bên ngoài khác nhau 

nhAng chúng HPu giFng nhau là cung cLp vitamin cho cV thd, On vào rLt 

tFt cho sfc kh5e cWa chúng ta. 

— HoNt Hcng 3: HoNt Hcng mn rcng. 

+  Giáo viên nêu vLn HP: Ngoài các loNi rau mà cô vpa cho các con xem các 

con còn biMt nh\ng loNi rau nào khác? 

+  Giáo viên cho tr/ xem các loNi rau trên màn hình và yêu cBu tr/ tr$ lKi: 

“7d có nhiPu rau On các con hãy nói xem chúng mình ph$i làm gi?”. 

+  Cho tr/ ra vAKn cùng cô tAsi rau... 

N!i dung 3: Các con v/t bé yêu thích (tr/ 24 — 36 tháng) 

M8c 9ích: Tr/ nhxn biMt tên gyi, mct sF Hjc Hidm nzi bxt cWa con gà 

trFng, gà mái, con vSt và ích lZi cWa chúng.  

Chu:n b;:  

—  Mct vài con vxt quen thucc vsi tr/ nhA: 1 con gà trFng, 1 con gà mái và 1 

con vSt nhFt trong chuTng. 

—  7T chVi vP các con vxt trên.  

— HoNt Hcng: Tìm hidu các con vxt quen thucc. 
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+  Cho tr' quan sát l/n l01t con gà tr5ng, gà mái, con v:t r;i h<i tr' các câu 

h<i: “Con gì Aây?”, “Nó kêu nh0 thI nào?”, “Cái gì Aây?”, “Con gì có mào 

A<?”, “Con v:t có mào A< không?”, “Con gà có bLi M d0Oi n0Oc không?”. 

+  Cô AQt các câu h<i tiIp r;i yêu c/u tr' trS lTi: “Gà tr5ng gáy nh0 thI nào? 

Gà tr5ng hay gà mái có mào A<?”... KhuyIn khích tr' trS lTi AX nhYn ra 

tên gZi và m[t s5 AQc AiXm c\a các con vYt nh0:  

•  Gà tr5ng gáy ò ó o… o, có mào A<, m< gà nh<, nhZn AX m_ thóc. Chân gà 

có móng s`c, nhZn... 

•  Gà mái kêu cac tác, cac tác, m< gà nh<, nhZn AX m_ thbc cn, gà mái A' 

quS trbng tròn... 

•  Con v:t kêu cdc... cdc... không có mào A<, m< v:t to, chân v:t có màng AX 

bLi d0Oi n0Oc. 

—  Cô cfng có thX h<i tr' các câu h<i: “Con gì Agy? Kêu thI nào? Con gà gì 

A' trbng? Gà tr5ng gáy thI nào? Gà mái khi A' trbng xong kêu thI nào?” 

—  ChLi trò chLi:  

+  Làm gà tr5ng vj cánh và gáy ò ó o o. 

+  Làm nhkng chú v:t Ai ldi ldch bdch, ldch bdch và kêu cdc cdc.  

+  Cho gà, v:t cn.  

Hoạt động 2. Vận dụng phương pháp dạy học tích cực vào tổ 

chức, xây dựng hoạt động phát triển nhận thức cho trẻ
 
 

mẫu giáo. 

1. NHIỆM VỤ 

Bdn Aã AZc, nghiên cbu tài liou vp ddy hZc tích cqc cho tr' mru giáo hoQc 

Aã tsng t_ chbc hodt A[ng nhtm phát triXn tính tích cqc nhYn thbc cho tr' 

mru giáo. Bdn hãy nhO ldi và viIt ra btng cách trS lTi các câu h<i d0Oi Aây: 

Câu 1: Nêu m[t s5 ph0Lng pháp, hình thbc t_ chbc ddy hZc tích cqc trong 

phát triXn nhYn thbc cho tr' mru giáo. 

— Các ph0Lng pháp ddy hZc tích cqc: 
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— Các hình th)c t* ch)c d,y h.c tích c0c: 

   

   

   

   

   

   

Câu 2: Xây d0ng ho,t 89ng phát tri=n nh>n th)c cho tr? mAu giáo (B,n 

nêu m9t vài ví dG 8= trH lJi). 

— ChM 8N:   

   

   

— M,ng n9i dung:   

   

   

   

   

   

   

— M,ng ho,t 89ng:   
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 Hãy $%i chi)u nh,ng $i.u v0a vi)t ra v4i nh,ng thông tin d74i $ây và t: 

hoàn thi<n n=i dung các câu tr? lAi cBa bDn. 

2. THÔNG TIN PHẢN HỒI  

*  Ph"#ng pháp d*y h,c tích c0c: 

—  Ph7Ing pháp th:c hành: Cho trM chIi, sP dQng tình hu%ng th:c t),  

—  Ph7Ing pháp quan sát: Cho trM quan sát vTt thTt, $U chIi, tranh ?nh, 

hi<n t7Vng... k)t hVp v4i lAi nói, cP chY h74ng dZn. 

—  Ph7Ing pháp dùng lAi nói:  

+  Trò chuy<n kích thích, gVi ma suy nghb cBa trM. 

+  Gi?i thích cung cdp cho trM các thông tin thích hVp khi cen thi)t. 

—  Thí nghi<m, thP nghi<m. 

—  Ph7Ing pháp $7Vc sP dQng ph%i k)t hVp v4i nhau m=t cách thích hVp 

trong các tình hu%ng cQ thf. 

—  Coi trgng quá trình hoDt $=ng cBa trM (hoDt $=ng cá nhân và theo nhóm) — 

dành thAi gian cho trM chIi (trM nhk hgc chB y)u qua chIi), hoDt $=ng, 

tr?i nghi<m $f tìm tòi, khám phá: Quan sát, so sánh, phân loDi, phkng 

$oán, suy luTn... 

* Hình th4c t5 ch4c d*y h,c tích c0c: 

— Các hoDt $=ng giáo dQc phát trifn nhTn thmc cho trM $7Vc ti)n hành d74i 

hình thmc: 

+  HoDt $=ng hgc có chB $ích. 

+  HoDt $=ng chIi. 

+  HoDt $=ng theo ý thích cBa trM. 

+  HoDt $=ng ngoài trAi, tham quan...  
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—  Các ho't )*ng phát tri0n nh1n th2c )34c ti5n hành trong các ch7 )8 

thích h4p ):i v<i t=ng )* tu?i. 

—  N*i dung giáo dCc phát tri0n nh1n th2c cho trD )34c tích h4p trong các 

ho't )*ng giáo dCc phát tri0n th0 chEt, ngôn ngH, tình cJm — xã h*i, 

thNm mO m*t cách thích h4p. 

*  G!i ý xây d)ng m-t s0 ho3t 4-ng giáo d6c phát tri:n nh;n th<c có <ng 

d6ng ph>?ng pháp d3y h@c phát huy tính tích c)c nh;n th<c cho trC l<a 

tuFi mGu giáo: 

G4i ý tri0n khai ch7 )8 nhánh:  

VW DÙNG TRONG GIA VÌNH  

(LOnh vcc phát tri0n nh1n th2c — Meu giáo nhf): 

a)  N*i dung giáo dCc nh1n th2c v8 )h dùng trong gia )ình  

—  Vh gj: gi3kng, t7, bàn, gh5. 

—  Vh )imn: bàn là, Em )un n3<c. 

—  Vh dùng o b5p: nhi, chJo, bát, )Oa, thìa. 

—  Ph3qng timn )i l'i, ph3qng timn nghe nhìn: xe máy, xe )'p, ti vi, )ài. 

—  Vh dùng cá nhân: quvn áo, giày dép, khxn myt. 

b)  Các ho't )*ng nh1n th2c v8 )h dùng trong gia )ình 

—  Khám phá khoa h{c:  

+  Khám phá âm thanh qua chEt limu )h dùng nhà b5p: T'o b* gõ: tr:ng, 

xèng, lCc l'c… t= nhi, vung, mujng, li, )�a, gáo…  

+  Thí nghimm phqi quvn áo ngoài n�ng và trong nhà, v<i các chEt limu vJi 

khác nhau… 

+  Trò chqi t'o bong bóng xà phòng. 

+  Cách bJo quJn nhHng )ôi tEt, cách phqi, gEp quvn áo... 

+  Phân lo'i )h dùng trong gia )ình. 

+  Trò chuymn v8 các lo'i )h dùng có trong gia )ình bé. 

+  Trò chqi: “Tr*n len và x5p theo b*” Nhi nào vung Ey, h*p nào n�p Ey... 

Chqi ch{n )h dùng theo: chEt limu, ch2c nxng, kích th3<c, hoa vxn…  

+  Làm b* s3u t1p theo các meu quJng cáo. 

—  Làm quen v<i toán: 

+  Chqi x5p chhng/hoyc lhng b* nhi, )Oa, bát vào nhau t= l<n )5n bé. 

+  Chqi in dEu giày, dép. Tìm )ôi cho giày, dép, tEt. 
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+  "#m các '( dùng trong gia 'ình. 

+  "ánh s6 cho giày, dép. 

M!t s% ví d): 

— Ho>t '?ng 1: Tìm hiCu '( dùng trong gia 'ình cEa bé (mHu giáo nhI). 

M!c $ích:  

+  TrK nhLn bi#t 'MNc tên gPi, 'Qc 'iCm, công dSng và cách sU dSng cEa 

m?t s6 '( dùng gia 'ình.  

+ Bi#t giW gìn và bXo vY '( dùng trong gia 'ình. 

Chu)n b,: M?t s6 '( dùng gia 'ình b[ng vLt thLt; M]i trK 1 — 2 tranh lô tô 

v` '( dùng gia 'ình: qubn áo, '( dùng 'C cn u6ng và '( dùng 'C ndu. 

Ti/n hành: 

+  Cho trK ti#p xúc, quan sát, trò chuyYn v` m?t s6 '( dùng trong gia 'ình 

b[ng vLt thLt 'ã chujn bk:  

•  "ây là cái gì? 

•   Nó 'C p 'âu?  

•   Dùng 'C làm gì?  

•   Làm b[ng chdt liYu gì?  

•   GiW gìn, bXo vY? 

+  Cho trK lên chPn tranh vt nhWng '( dùng p gia 'ình trK có và kC vvi cô.  

Ví dS:  

•  Nhà cháu có giMyng 'C n[m; Bàn, gh# 'C anh chk ng(i hPc…  

•  GiMyng, bàn, gh# làm b[ng g]. 

•  N(i, chXo 'C ndu c{m, ndu th|c cn… 

•  Bát, '}a, thìa 'C cn c{m. 

•  C6c 'C u6ng nMvc… 

+  Cho trK tô màu '( dùng gia 'ình (m]i trK tô màu t~ 2 — 3 '( dùng). Sau khi 

tô xong cho trK nói tên '( dùng và màu s�c, công dSng cEa '( vLt v~a tô. 

— Ho>t '?ng 2: NhLn bi#t hình tròn, vuông, tam giác (mHu giáo bé). 

M!c $ích: GPi 'MNc tên và nêu 'Qc 'iCm cEa các hình (tròn, vuông, tam giác). 

Chu)n b,: Các hình vuông, tròn, tam giác b[ng bìa có mbu s�c, kích 

thMvc khác nhau 'E cho m]i trK 1 hình. 
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Ti"n hành: 

+ Nh%n bi)t hình vuông: 

•   Cô gi1 hình vuông và 34t các câu h8i 39 khuy)n khích tr> g?i tên và nêu 

màu sCc cDa hình 3ó: Gây là hình gì? Hình có màu gì?  

•   Phát cho mMi tr> mNt hình vuông, cho tr> sP theo 3RPng bao quanh cDa 

hình vuông, sau 3ó giTi thiUu “3ây là hình vuông” 

•   Cho tr> quan sát hình và yêu cXu tr> gi1 hình và nhCc lYi “hình vuông”. 

•   Cho tr> sP lYi 3RPng bao hình vuông và ch[ cho tr> các cYnh cDa hình 

vuông. Yêu cXu tr> 3)m s] cYnh. H8i tr>: Hình vuông có m^y cYnh? Cho 

c_ lTp nhCc lYi “hình vuông có 4 cYnh”. 

•   HRTng dcn tr> g^p 3ôi hình vuông lYi 39 so sánh 2 cYnh 3]i diUn và h8i 

tr>: Các cYnh nhR th) nào? Có beng nhau không? (beng nhau, gi]ng nhau) 

•   Cô giTi thiUu “B]n cYnh cDa hình vuông 3iu beng nhau” và h8i tr> và 

cho tr> nhCc lYi. 

+ Nh%n bi)t hình tròn: 

•   TR1ng tl nhR trên cô gi1 hình tròn và 34t các câu h8i 39 khuy)n khích 

tr> g?i tên và nêu màu sCc cDa hình 3ó: Gây là hình gì? Hình có màu gì?  

•   Phát cho mMi tr> mNt hình tròn và cho tr> sP lYi 3RPng bao hình tròn. 

Cô giTi thiUu “Gây là hình tròn.”, “GRPng bao hình tròn là 3RPng cong 

khép kín.”  

•   Cho tr> quan sát hình và yêu cXu tr> gi1 hình và nhCc lYi “Hình tròn”. 

+ Nh%n bi)t hình tam giác: 

•   TR1ng tl nhR trên cô gi1 hình tam giác và 34t các câu h8i 39 khuy)n 

khích tr> g?i tên và nêu màu sCc cDa hình 3ó: Gây là hình gì? Hình có 

màu gì?  

•   Phát cho mMi tr> mNt hình tam giác và cho tr> sP theo 3RPng bao quanh 

cDa hình tam giác, sau 3ó giTi thiUu “Gây là hình tam giác”. 

•   Cho tr> quan sát hình và yêu cXu tr> gi1 hình và nhCc lYi “Hình tam giác”.  

•   Cho tr> sP 3RPng bao hình tam giác và ch[ cho tr> các cYnh cDa hình tam 

giác. Yêu cXu tr> 3)m s] cYnh. Cho c_ lTp nhCc lYi “Hình tam giác có  

3 cYnh”. 

+  Ch1i trò ch1i “Vi 3úng nhà”: 

M(c *ích: LuyUn t%p 39 tr> nh%n ra 3úng các hình. 
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Chu#n b': M"i tr& m(t hình (tròn ho/c vuông ho/c tam giác). Cô v: 

nh;ng hình tròn, vuông, tam giác to trên sàn nhà.  

Ti+n hành:  

+  Cô nói “Hình tròn”. Tr& có hình tròn trong tay chGy vH IJng Iúng trong 

vòng tròn Iã v: trên sàn nhà, vMa chGy vMa nói: “Hình tròn”. TOPng tQ 

nhO vRy vSi hình vuông, tam giác. 

— HoGt I(ng 3: Tìm hiVu vH con mèo. (MXu giáo nhY) 

M.c 0ích: 

+  Tr& bi[t tên và I/c IiVm I/c trOng c\a con mèo (chân, lông, thJc _n, vRn 

I(ng, ích lai, môi trObng scng c\a con mèo). 

+  Phát triVn khf n_ng chú ý và ghi nhS có ch\ Ihnh. 

+ Phát triVn ngôn ng; mGch lGc và dijn IGt I\ câu, rõ ý. 

+  NhRn bi[t và gifi thích IOac m(t sc mci quan hn IPn gifn c\a con mèo 

qua các hoGt I(ng (vRn I(ng, thJc _n, môi trObng scng). 

+ Tr& có tình cfm yêu quý con mèo. 

+  Tr& có ý thJc ch_m sóc và bfo vn các con vRt: cho _n, không trêu choc, 

vuct ve, yêu quý con vRt. 

+  Tr& bi[t hap tác, chia s& vSi bGn. 

Chu#n b': 

+  M(t con mèo thRt. 

+  Video vH hoGt I(ng c\a con mèo. 

+  snh vH các hoGt I(ng c\a con mèo. 

+  snh vH các loGi mèo. 

+ Duu chân c\a các con vRt: con gà, con mèo, con chó. 

+  NhGc các bài hát: “Gà trcng, mèo con và cún con”, “Chú mèo con”, “Mèo 

ra bb sông”. 

+  ThJc _n c\a các con vRt: cw, thóc, cá. 

Ti+n hành: 

+ Gây hJng thú — ChPi trò chPi: “Tìm duu chân c\a các con vRt”. 

• Tr& lxng nghe lbi bài hát khi nghe I[n con vRt nào thì nhanh chân tìm và 

IJng Iúng vào duu chân c\a con vRt Ió. 
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• Giáo viên gi)i thi,u: Hôm tr3)c các con 5ã 537c tìm hi9u v: m;t s= con 

v>t s=ng trong gia 5ình r@i. H@m nay cô và các con cùng tìm hi9u thêm 

v: m;t con v>t nEa nhé! 

+ Khám phá v: con mèo: 

•  Cho trM quan sát mèo th>t và hOi: 

  Con gì 5ây? 

  Ai mu=n nói v: con mèo? 

  Cô 5= các con biUt con mèo biUt làm nhEng gì? 

  Vì sao con mèo có th9 trèo cây? 

•  Sau khi trM trZ l[i, cô ch=t ý, giZi thích: B[i vì chân mèo có móng vu=t r`t 

sac, vì thU 59 tránh không bb mèo cào thì các con phZi làm gì? 

• Yêu cdu trM trZ l[i tiUp: 

  Ngoài trèo cây, thì mèo còn biUt làm gì nEa? (bat chu;t) 

  Tji sao mèo 5i lji r`t nhk nhàng không? 

•  TrM suy nghl, trZ l[i. Giáo viên giZi thích: Vì d3)i bàn chân cna mèo có m;t 

l)p 5,m thbt, chính vì v>y khi mèo di chuy9n thì không phát ra âm thanh. 

• Cô hOi tiUp: 

  Làm thU nào mà bjn mèo lji nghe 537c tiUng kêu cna chu;t nhq? 

  Khi vu=t con mèo các cháu th`y thU nào? (Lông mèo có màu gì? Nh3 

thU nào?) 

  Làm thU nào 59 mèo bat 537c chu;t? 

+  Hojt 5;ng trZi nghi,m: 

•  Giáo viên hOi: Không biUt chú mèo thích sn món gì? (cá) 

•  Giáo viên nh>n xét, chuy9n tiUp: Chúng mình cùng tjm bi,t mèo con 59 

bjn v: v)i mk. (Cô c`t mèo th>t 5i). 

⇒  Giáo duc: Cho trM hát “Vì sao mèo rwa mxt”. 

+  Xem bsng hình: Quan sát hojt 5;ng cna mèo: 

•  Giáo viên d|n dat: Bây gi[ cô và các con cùng quan sát xem chú mèo biUt 

làm nhEng gì nhé: 

  Nhà bjn nào nuôi mèo? 

  Ai mu=n nói v: con mèo nhà mình cho cô và các bjn cùng nghe? 
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  T"i sao m(i ng+,i l"i nuôi con mèo trong gia 4ình? 

  Nuôi mèo 49 làm gì? 

  B"n nào bi=t cách ch?m sóc các chú mèo? 

+ Xem b?ng hình: Ho"t 4Gng cHa con mèo. 

⇒ Giáo dLc: TrM bi=t cách ch?m sóc, bOo vQ các con vRt nuôi. 

•  Giáo viên dTn dUt: Cô còn có nhXng chú mèo nXa cYng rZt 4áng yêu 4Zy, 

l\p mình cùng cô xem tranh v` các chú mèo nhé! 

+ Chci trò chci “Ai nhanh nhZt?”. 

• Giáo viên phg bi=n cách chci: “Các con sh chia thành ba 4Gi. Cô có rZt 

nhi`u hình Onh v` các chú mèo, nhiQm vL cHa hai 4Gi là tìm và gUn thRt 

nhanh nhXng hình Onh v` ho"t 4Gng cHa các chú mèo. iGi nào gUn 4+jc 

nhi`u hình Onh hcn thì 4Gi 4ó là 4Gi chi=n thUng.” 

•  Cô nhRn xét sau khi chci. 

• K=t thúc: CO l\p hát bài “Chú mèo con”. 

— Ho"t 4Gng 4: Khám phá hoa hong. (MTu giáo l\n) 

M!c $ích:  

+  TrM bi=t 4sc 4i9m cZu t"o, môi tr+,ng stng cHa hoa hong. 

+  Bi=t ý nghva cHa hoa hong. 

+  Rèn luyQn khO n?ng chú ý, óc phán 4oán khi quan sát bông hoa hong và 

nhRn xét thí nghiQm hoa hong hút n+\c, phát tri9n ngôn ngX m"ch l"c, 

mz rGng vtn t{ qua mô tO các bG phRn cHa cây, t+ duy logic khi sUp x=p 

4úng trình t} bông hoa hong nz. 

+  Ho"t 4Gng tích c}c, h~ng thú, yêu quý và ch?m sóc hoa, bi=t th9 hiQn 

tình cOm v\i nhXng ng+,i mình yêu quý. 

Chu*n b-: 

+  3 l( hoa hong có các màu sUc z các giai 4o"n khác nhau; nL, hé nz, nz to, 

1 l( hoa hong b"ch cUm vào n+\c pha ph�m màu tr+\c 4ó mGt ngày, 

kính lúp. 

+  S+u t�m tranh hoa hong z các giai 4o"n khác nhau (nL, búp, hé nz, nz to…) 

+  Máy tính, thi=t k= powerpoint. 

+  Bài hát “Bông hong tsng m� và cô, câu 4t v` hoa hong”. 
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Ti"n hành: 

+ Gây h&ng thú, giao nhi/m v2: 

•  Cô 67c câu 6: v; hoa h<ng và yêu c?u trA trB lDi: 

Cây gì m.c 0 tr34c nhà 

Thân hình nho nh6 r7t là nhi9u gai 

H3=ng th=m to> ngát s4m mai 

TrAng, hCng, nhung D6 là loài hoa chi? 

  Các con 6ã biHt gì v; hoa h<ng? 

  Hoa h<ng có bao nhiêu cánh? 

  Làm nhN thH nào 6O 6Hm 6NPc chính xác cánh hoa h<ng? 

  Làm thH nào 6O không bT gai h<ng 6âm vào tay? 

•  Chia trA thành 3 nhóm quan sát hoa h<ng. 

+  Khám phá các 6[c 6iOm c\a hoa h<ng: 

• Cô cho trA ng]m, sD vào cánh hoa, lá, ng^i mùi hN`ng, 6[t các câu hai 6O 

trA nhbn xét v; màu s]c, hình deng, cfu teo c\a hoa... 

• Cho trA quan sát nhbn xét thí nghi/m hoa h<ng c]m trong nNgc pha màu 

tím và hai: 

  Bông hoa có gì thay 6ii so vgi ngày hôm trNgc? Vì sao hoa h<ng nk 6NPc? 

Nó hút nNgc bmng cách nào? Hãy cùng quan sát 6i;u gì 6ã xBy ra phía 

trong cành hoa (Cho trA bóc mot chút va ngoài c\a cành hoa, quan sát 

bmng kính lúp cho rõ, nêu nhbn xét) 

  Giáo viên nêu vfn 6;: NNgc k c:c màu tím, phía trong cành hoa crng có 

màu tím, hi/n tNPng này ch&ng ta 6i;u gì? 

• Cô giBi thích: NNgc màu tím trong c:c 6NPc cành hút lên, phía trong 

cành cây là rft nhi;u chiHc :ng nha li ti, chúng làm nhi/m v2 vbn chuyOn 

nNgc 6Na 6Hn nhsng bông hoa, giúp cho hoa nk. 

+ Ting kHt các kHt quB quan sát: 

• Cô mDi 3 6oi nêu nhsng nhbn xét v; các bo phbn c\a hoa h<ng. 

+ C\ng c:: 

• Giáo viên cho trA ch`i trò ch`i: vi tìm bông hoa h<ng — Cho trA ch`i theo 

nhóm. Cô 6Na ra mot s: câu hai trA tryc tiHp trB lDi 6O mk cánh c^a vào 

vNDn hoa: 



ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TÍCH CỰC TRONG LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC  |  61  

Câu h%i 1: Cây hoa h,ng s0ng 1 2âu? 

a.  M6c d9:i h, n9:c. 

b.  M6c trên m@t 2At. 

Câu h%i 2: Cây hoa h,ng l:n lên nhD gì? 

a.  N9:c. 

b.  GAt. 

c.  Ánh sáng m@t trDi. 

d.  GAt, n9:c, ánh sáng. 

Câu h%i 3: NhiLm vN cOa cành hoa là gì? 

a.  Nâng 2Q bông hoa. 

b.  VTn chuyUn n9:c và các chAt dinh d9Qng cho hoa. 

c.  VVa nâng 2Q vVa vTn chuyUn n9:c và các chAt dinh d9Qng. 

Câu h%i 4: Gai trên thân cây hoa h,ng 2U làm gì? 

a.  Trang trí cho hoa thêm 2[p. 

b.  GU b]o vL hoa. 

Câu h%i 5: Khi sD vào cánh hoa h,ng b`n thAy: 

a.  Sbn sùi. 

b.  Mdn màng. 

Câu h%i 6: Hãy shp xjp theo 2úng trình tm bông hoa h,ng n1. 

• GU bijt 2ni nào 2úng, cô cho tro xem 2o`n bpng video clip quay c]nh 

mnt bông hoa h,ng tV tV n1. 

• KiUm tra kjt qu]: Cho tro tm nhTn xét. 

• Giáo viên nhTn xét, kjt luTn: Hoa h,ng không cht 2[p muôn màu shc, 

ngát h9ung thum, hoa h,ng còn có ý nghya riêng thay cho lDi mu0n nói. 

M6i ng9Di th9Dng t@ng hoa h,ng cho nhzng ng9Di mình yêu quý. 

Các con mu0n t@ng hoa h,ng cho ai? Nju 2ó chính là nhzng bông hoa 

do các con t`o ra thì nhzng ng9Di thân s{ rAt vui và xúc 2nng. 

Cô 2ã chu|n bd 2At n@n nhi}u màu, trong giD ho`t 2nng góc, các con hãy 

n@n nhi}u bông hoa h,ng các màu và nhzng bông h,ng thTt này cô s{ 

h9:ng d~n con chm thành nhi}u gi% hoa 2[p nhé! 
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E. CÂU HỎI ĐÁNH GIÁ 

1.  Chúng ta c+n l-u ý 0i2u gì trong khi v8n d:ng các ph-=ng pháp d>y h@c 

tích cBc vào tD chEc các ho>t 0Fng phát triGn nh8n thEc cho trH? 

2.  B>n hãy nêu nhNng thu ho>ch cOa bQn thân sau khi nghiên cEu lí thuyTt, 

so>n giáo án và Eng d:ng thBc hành các ph-=ng pháp d>y h@c tích cBc 

trong lVnh vBc phát triGn nh8n thEc cho trH m+m non? 

F. TÀI LIỆU THAM KHẢO 

1.  BF Giáo d:c và Yào t>o, Ch"#ng trình Giáo d/c m2m non, NXB Giáo d:c, 

2009. 

2.  Hoàng Th` Thu H-=ng, Các ho4t 56ng làm quen v=i toán c>a tr@ m2m 

non (Theo ch-=ng trinh giáo d:c m+m non mci), 2011. 

3.  Tr+n Th` Ng@c Trâm — Hoàng Th` Thu H-=ng, TB chCc các ho4t 56ng giáo 

d/c phát triEn nhFn thCc cho tr@ lCa tuBi m2m non theo h"=ng tích hHp 

ch> 5I, 2007. 

4.  Tr+n Th` Ng@c Trâm — Hoàng Th` Thu H-=ng, TB chCc các ho4t 56ng giáo 

d/c phát triEn nhFn thCc cho tr@ lCa tuBi m2m non theo h"=ng tích hHp 

ch> 5I, 2007. 

5.  Tr+n Th` Ng@c Trâm — Lê Thu H-=ng — Lê Th` Ánh TuyTt, H"=ng dLn tB 

chCc thMc hiNn Ch"#ng trình giáo d/c m2m non nhà tr@ (3 — 24 tháng). 

6.  Tr+n Th` Ng@c Trâm — Lê Thu H-=ng — Lê Th` Ánh TuyTt, H"=ng dLn tB 

chCc thMc hiNn Ch"#ng trình giáo d/c m2m non, mLu giáo bé (3 — 4 tuBi). 

7.  Tr+n Th` Ng@c Trâm — Lê Thu H-=ng — Lê Th` Ánh TuyTt, H"=ng dLn tB 

chCc thMc hiNn Ch"#ng trình giáo d/c m2m non, mLu giáo nhW (4 — 5 tuBi). 

8.  Tr+n Th` Ng@c Trâm — Lê Thu H-=ng — Lê Th` Ánh TuyTt, H"=ng dLn tB 

chCc thMc hiNn Ch"#ng trình giáo d/c m2m non, mLu giáo l=n (5 — 6 tuBi). 

9.  Tr+n Th` Ng@c Trâm, (2011), Các ho4t 56ng khám phá khoa h[c c>a tr@ 

m2m non (Theo ch"#ng trinh giáo d/c m2m non m=i). 

  

 

 


