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A. GIỚI THIỆU TỔNG QUAN 

TBDH hay TBGD, ph�ng ti�n d�y h�c,... là m�t trong nh�ng �i u ki�n 

quan tr�ng nh$t �% th&c hi�n n�i dung giáo d�(ng, giáo d)c và phát 

tri%n HS trong quá trình d�y — h�c.  

C/ng nh� các ngành h�c khác, �0i v1i ngành h�c m2u giáo, TBDHMN 

gi� vai trò �6c bi�t quan tr�ng 8 tr�9ng m:m non, vì nó v<a là ngu=n tri 

th>c, v<a là ph�ng ti�n truy n t?i thông tin trong quá trình d�y h�c.  

Trong tr�9ng m:m non, vi�c qu?n lí CSVC — TBDH cCa nhà tr�9ng là 

m�t trong nh�ng n�i dung qu?n lí cCa ng�9i hi�u tr�8ng. Công tác qu?n 

lí TBDH cCa nhà tr�9ng th�9ng tDp trung vào ba m)c tiêu: 

—  TG ch>c xây d&ng, phát tri%n h� th0ng TBDH �áp >ng các yêu c:u cCa 

quá trình d�y h�c — giáo d)c. 

—  TG ch>c sK d)ng TBDH có hi�u qu? vào quá trình d�y h�c — giáo d)c. 

—  TG ch>c b?o qu?n h� th0ng TBDH tr�9ng h�c �% sK d)ng lâu dài. 

Các m)c tiêu này có quan h� mDt thiLt v1i nhau, trong �ó m)c tiêu  

TG ch>c b?o qu?n h� th0ng TBDH tr�9ng m:m non là m)c tiêu quan 

tr�ng nh$t cCa công tác thiLt bM nhà tr�9ng, b8i TBDH nLu không ��Nc 

b?o qu?n t0t, c$t gi� cOn thDn thì chP sK d)ng ��Nc m�t vài l:n, ho6c m$t 

mát th$t l�c. M6t khác, nLu không biLt b?o qu?n TBDH ho6c b?o qu?n 

TBDH kém hi�u qu? thì sR gây nên s& lãng phí v  ti n b�c, v  công s>c 

cCa GV r$t l1n và không nâng cao ��Nc ch$t l�Nng d�y h�c.  

TBDH ��Nc trang bM t< m�i ngu=n � u là tài s?n cCa nhà tr�9ng và GV, 

do �ó t$t c? m�i ng�9i � u ph?i có trách nhi�m gi� gìn và b?o v� nh�ng 

tài s?n �ó.  

Module này sR h�1ng d2n cho GV m:m non cách b?o qu?n m�t s0 thiLt 

bM, �= dùng giáo d)c và d�y h�c �n gi?n �% ph)c v) các ho�t ��ng giáo 

d)c cho trV m:m non. 

Qua module này, GV không nh�ng phát huy ��Nc kX nYng b?o qu?n 

TBDH mà còn tr8 thành m�t ng�9i GV nYng ��ng, sáng t�o, biLt kLt hNp 

khéo léo các lo�i hình TBDH ph)c v) công tác gi?ng d�y cCa mình.  

Module ��Nc gi?ng d�y và h�c tDp trong 15 tiLt (trong �ó có 10 tiLt t& h�c 

và 5 tiLt h�c tDp trung trên l1p). _% h�c t0t n�i dung module này, GV c:n 

ph?i có hi%u biLt c b?n v  TBGD trong d�y h�c và kX nYng b?o qu?n m�t 

s0 TBGD �n gi?n trong tr�9ng m:m non. 
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B. MỤC TIÊU  

I. MỤC TIÊU CHUNG  

Cung c$p cho GV m:m non kX nYng b?o qu?n m�t s0 thiLt bM, �= dùng 

giáo d)c và d�y h�c �n gi?n, �=ng th9i xác �Mnh ��Nc vai trò cCa 

_DDH, _CTT �0i v1i s& phát tri%n cCa trV m:m non. 

II. MỤC TIÊU CỤ THỂ  

1. Về kiến thức  

+  Nam ��Nc khái ni�m v  TBDH, TBDHMN là gì? Nêu ��Nc các lo�i hình 

TBDHMN và vai trò cCa chúng �0i v1i s& phát tri%n toàn di�n cCa trV. 

+  Gi?i thích ��Nc vM trí, vai trò cCa vi�c b?o qu?n m�t s0 thiLt bM, �= dùng 

giáo d)c và d�y h�c �n gi?n. 

+  Nêu ��Nc m�t s0 yêu c:u v  CSVC nhdm b?o qu?n h� th0ng TBDH 

tr�9ng h�c. 

2. Về kĩ năng: BiLt cách sKa ch�a b?o qu?n các TBGD �n gi?n phù hNp v1i 

�i u ki�n l1p mình.  

3. Về thái độ: Tham gia tích c&c th&c hành sKa ch�a b?o qu?n các TBGD �n 

gi?n �% ph)c v) các ho�t ��ng giáo d)c cho trV m:m non.  

 

C. NỘI DUNG 

Nội dung 1  

KHÁI NIỆM THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ THIẾT BỊ DẠY HỌC  

MẦM NON (2 tiết) 

B�n �ã nghiên c>u module MN 28: H��ng d�n s
 d�ng các TBGD theo 

danh m�c TBDH t�i thi�u. Hãy nh1 l�i và viLt ra �% tr? l9i các câu hgi  

sau �ây: 

Câu h�i 1: TBDH là gì ? 
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 Câu h�i 2: TBDH GDMN là gì? 

  

  

  

  

  

Câu h�i 3: Có các lo�i TBDH GDMN nào? 

  

  

  

  

  

B�n ��i chi�u v�i nh ng thông tin d��i �ây �� hoàn thi%n câu tr' l)i. 

THÔNG TIN PHẢN HỒI  

(Xem thông tin ph'n h.i n/i dung 2 t1 trang 17 ��n trang 21, Module  

MN 28)   

 

Nội dung 2 

VAI TRÒ CỦA ĐỒ DÙNG, ĐỒ CHƠI, THIẾT BỊ DẠY HỌC  

TỐI THIỂU DÙNG CHO GIÁO DỤC MẦM NON  

TRONG SỰ PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN TRẺ MẦM NON (2 tiết) 

Hãy viLt ra vai trò cCa _D_C, TBDH dùng cho GDMN trong s& phát tri%n 

toàn di�n trV m:m non (�ã nghiên c>u 8 Module MN 28) �% tr? l9i câu 

hgi sau: 

Câu h�i: Hãy nêu vai trò c&a 'D'C, TBDH t)i thi*u dùng cho GDMN 

trong s. phát tri*n toàn di0n tr1 m3m non. 

—  Phát tri%n trí tu�: 
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—  Phát tri%n ��o �>c, thOm mX: 

  

  

  

 

—  Phát tri%n th% ch$t: 

  

  

  

—  Hình thành kX nYng lao ��ng: 

  

  

  

—  Phát tri%n tình c?m và giao tiLp xã h�i: 

  

  

  

 

—  Khám phá khoa h�c: 

  

  

  

 

—  Ho�t ��ng vui chi: 

  

  

  

B�n hãy ��i chi�u nh ng �i:u v1a vi�t ra v�i nh ng thông tin d��i �ây �� 

hoàn thi%n n/i dung tr' l)i câu h;i: 

THÔNG TIN PHẢN HỒI  

(Xem thông tin ph'n h.i n/i dung 3 t1 trang 23 ��n trang 26, Module  

MN 28) 
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Nội dung 3 

MỘT SỐ YÊU CẦU VỀ CƠ SỞ VẬT CHẤT NHẰM BẢO QUẢN 

HỆ THỐNG THIẾT BỊ DẠY HỌC TRƯỜNG MẦM NON (1 tiết) 

B�n �ã t<ng sK d)ng CSVC, TBDH trong GDMN, hãy tr? l9i câu hgi  

d�1i �ây: 

Câu h�i: Hãy nêu m5t s) yêu c3u v6 CSVC nh9m b;o qu;n h0 th)ng 

TBDH tr=>ng m3m non. 

—  V  CSVC: 

  

  

  

  

   

  

  

—  V  h= s, sG sách: 

  

  

  

  

   

  

  

—  V  b0 trí, sap xLp, b?o qu?n: 
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Hãy ��i chi�u v�i nh ng thông tin d��i �ây �� t? hoàn thi%n n/i dung 

câu tr' l)i c@a b�n. 

THÔNG TIN PHẢN HỒI [13]  

M�t s0 yêu c:u v  CSVC nhdm b?o qu?n h� th0ng TBDH tr�9ng h�c  

1. M�t s0 yêu c:u v  CSVC 

—  Yêu c:u không gian 

+  Có không gian s�ch, khô ráo và thoáng. 

+  _?m b?o không gian �% sap xLp, b?o qu?n TBDH. 

+  Có không gian cho GV chuOn bM _DDH tr�1c khi tiLn hành d�y h�c. 

+  Có không gian �% có th% tiLn hành sKa ch�a nhg các TBDH. 

—  Các yêu c:u v  c s8 h� t:ng  

+  Có h� th0ng �i�n �:y �C, hNp lí và an toàn. 

+  Có h� th0ng bàn ghL cho GV chuOn bM thiLt bM. 

+  Có h� th0ng tC, giá �% �&ng các thiLt bM. 

+  Có các thiLt bM phòng ch0ng cháy nG. 

+  Có tC thu0c s c>u. 

2.  Yêu c:u v  h= s, sG sách: Các lo�i sG sách theo dõi TBDH ph?i th% hi�n 

rõ ho�t ��ng 

+  SG nhDp trang bM TBDH (l�u tr� nhi u nYm, theo dõi thiLt bM �ã có, m1i 

nhDp, bG sung t<ng nYm). Các hoá �n ch>ng t< mua TBDH ho6c gi$y 

giao nhDn (�0i v1i TBDH c$p phát). 

+  SG theo dõi sK d)ng, b?o qu?n.  

+  SG theo dõi TBDH t& làm. 

+  SG theo dõi kinh phí hl trN các ho�t ��ng thiLt bM. 

+  KL ho�ch thiLt bM. 

+  H= s l�u v  thiLt bM. 

3.  B0 trí, sap xLp, b?o qu?n thiLt bM 

+  V1i nh�ng tr�9ng chP có m�t phòng �% b?o qu?n thiLt bM cCa t$t c? các 

ho�t ��ng, thì GV c:n phân chia không gian riêng bi�t �% b0 trí thiLt bM 

cho các ho�t ��ng phù hNp. 
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+  Nh�ng tr�9ng có phòng h�c b� môn ho6c phòng th&c hành (phòng t�o 

hình; phòng múa,...) thì sR sap xLp b?o qu?n thiLt bM trong phòng kho. 

C/ng có th% b0 trí sap xLp m�t l�Nng thiLt bM 8 trong các tC bên phòng 

th&c hành ho6c phòng h�c. 

+  GV nam v�ng các quy tac v  an toàn trong b?o qu?n và sK d)ng thiLt bM: 

An toàn �i�n, an toàn thính giác, an toàn thM giác,... 

+  B?o qu?n các thiLt bM �úng cách nhdm kéo dài tuGi th� cCa thiLt bM. 

+  Th�9ng xuyên ki%m tra thiLt bM, lDp kL ho�ch b?o qu?n, b?o d�(ng và 

b?o trì thiLt bM. 

+  Sap xLp thiLt bM theo lo�i hình thiLt bM: khu v&c tranh ?nh, mô hình,  

d)ng c). 

+  Sap xLp các thiLt bM theo t<ng l1p h�c. 

+  Sap xLp các thiLt bM theo vDt li�u: không �% chung �= thup tinh v1i các �= 

kim lo�i,... 

+  C:n ghi kí hi�u và tên các TBDH �% dq tìm trong khi sK d)ng, thuDn ti�n 

cho vi�c ki%m kê tài s?n. 

 

Nội dung 4  

Ý NGHĨA, VAI TRÒ CỦA VIỆC BẢO QUẢN THIẾT BỊ,  

ĐỒ DÙNG GIÁO DỤC VÀ DẠY HỌC (1 tiết) 

B�n hãy suy nghX, tr? l9i các câu hgi sau: 

Câu h�i 1: Hãy nêu khái ni0m v6 b;o qu;n.  

  

  

  

Câu h�i 2: Hãy nêu ý nghAa và vai trò c&a vi0c b;o qu;n thiBt bC, 'DDH 

và giáo dDc? 

—  V  tuGi th� cCa TBDH: 
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—  Trách nhi�m cCa ng�9i qu?n lí TBDH: 

  

  

  

  

  

—  Nâng cao nYng l&c sK d)ng TBDH cCa GV: 

  

  

  

  

  

—  Phòng ch0ng, ngYn ng<a tai n�n, th�ng tích cho cô và trV: 

  

  

  

  

  

B�n hãy ��i chi�u n/i dung câu tr' l)i c@a b�n v�i nh ng thông tin d��i 

�ây �� t? �i:u chBnh ki�n thDc c@a mình. 

THÔNG TIN PHẢN HỒI 

4.1. Khái niệm bảo quản 

Khái ni�m b?o qu?n: “B?o qu?n là gi� gìn, trông nom �% khgi h� hgng, 

hao h)t: b?o qu?n máy móc; b?o qu?n h= s”, (F�i T1 �i�n ti�ng Vi%t, 

NguyHn Nh� Ý  (ch@ biên), NXB VKn hoá Thông tin). 

4.2. Ý nghĩa, vai trò của việc bảo quản đồ dùng đồ chơi, thiết bị dạy học 

Hi�n nay chúng ta �ang tiLn hành �Gi m1i giáo d)c m�t cách toàn di�n, 

t< �Gi m1i m)c tiêu, ch�ng trình �Ln sách giáo khoa. Tr�ng tâm cCa �Gi 

m1i giáo d)c l:n này là �Gi m1i PPDH. Theo �ó, các hình th>c d�y h�c 

m1i, các ph�ng pháp d�y h�c tích c&c xu$t hi�n ngày càng nhi u. Ch�a 
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bao gi9 các hình th>c d�y h�c l�i ��Nc sK d)ng �a d�ng nh� hi�n nay, 

c/ng ch�a bao gi9 nhu c:u v  TBDH l�i ��Nc �òi hgi b>c thiLt nh� lúc 

này. TBDH là m�t ph�ng ti�n góp ph:n quan tr�ng giúp ng�9i GV tiLn 

hành �Gi m1i ph�ng pháp d�y h�c m�t cách tri�t �%, nh�ng nó ph?i 

��Nc tG ch>c b?o qu?n m�t cách khoa h�c nh9 ��i ng/ GV v<a có kiLn 

th>c, v<a có kX nYng v  lXnh v&c này.  

B?o qu?n thiLt bM �= dùng giáo d)c và d�y h�c �úng cách, �úng yêu c:u 

s� ph�m mang l�i nhi u lNi ích to l1n c? v  m6t vDt ch$t, kinh tL và  

giáo d)c. C) th%:  

1.  Giúp kéo dài tuGi th� cCa TBDH  

—  _i u này c/ng �=ng nghXa TBDH ��Nc sK d)ng nhi u l:n, tri�t �%, giúp 

cho gi9 d�y sinh ��ng. _0i v1i m:m non, TBDH gi0ng nh� m�t cu0n 

sách giáo khoa �a d�ng và phong phú, chính vì vDy nó �?m b?o ch$t 

l�Nng giáo d)c. 

—  TiLt ki�m ��Nc ngu=n kinh phí �áng k% �% nhà tr�9ng có th% mua sam 

thêm ��Nc nhi u CSVC khác.  

—  Vi�c kéo dài tuGi th� cCa TBDH sR tiLt ki�m ��Nc s>c lao ��ng cCa GV 

nh$t là �0i v1i GV m:m non, b8i qut th9i gian cCa các cô r$t eo hup, cô 

giáo luôn bDn r�n v1i trV c? ngày, trV nhg l�i hiLu ��ng hay leo trèo 

nghMch ngNm, nên GV ph?i luôn tay, nhanh mat bao quát trông coi trV. 

Chính vì vDy �% làm _D_C ph)c v) cho gi9 h�c, các cô ph?i tranh thC 

vào các gi9 nghP tr�a, ho6c làm t�i nhà nên r$t v$t v? và khó �?m b?o s>c 

khoV �% làm vi�c.  

2.  Nâng cao tinh th:n trách nhi�m cCa ng�9i qu?n lí thiLt bM 

—  _% �?m b?o TBDH ��Nc sK d)ng tri�t �%, trang bM �úng �0i t�Nng tránh 

lãng phí. Các c$p qu?n lí, c/ng nh� Ban Giám hi�u nhà tr�9ng ph?i có kL 

ho�ch mua sam trang bM _D_C cho tr�9ng, cho các l1p 8 các l>a tuGi 

khác nhau, phù hNp v1i ch�ng trình, quy �Mnh hi�n hành. Các _D_C 

cho trV sK d)ng ph?i có ch$t l�Nng t0t, �up, h$p d2n trV, và có th% tDn 

d)ng sK d)ng ��Nc 8 nhi u các ho�t ��ng khác nhau, �?m b?o có m)c 

�ích sK d)ng. Th�9ng xuyên �ôn �0c, ki%m tra ch�ng trình d�y cCa GV, 

gi9 nào vi�c n$y sR tránh ��Nc tình tr�ng d�y chay, h�c chay. Nâng cao 

nhDn th>c cho GV v  vi�c b?o qu?n _D_C, �=ng th9i có nh�ng quy chL, 

nh�ng �i u l� rõ ràng bat bu�c GV ph?i có trách nhi�m khi làm hgng 
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nh�ng _D_C. Nh�ng quy chL này sR là nh�ng yLu t0 thúc �Oy ý th>c b?o 

qu?n _D_C.  

—  _% TBDH ��Nc sK d)ng lâu b n, các c$p qu?n lí ph?i có kL ho�ch b?o 

qu?n và sK d)ng c) th% khi thiLt kL xây d&ng tr�9ng l1p m:m non. 

Phòng �% ch>a các _D_C ph?i phù hNp v1i t<ng chCng lo�i, t<ng ch$t 

li�u, ph?i có �C các ph�ng ti�n b?o qu?n: vDt che phC, ch0ng Om, m0i 

m�t, phòng ch�a cháy �% �?m b?o an toàn lao ��ng và v� sinh môi 

tr�9ng. NLu không ��Nc b?o qu?n c$t gi� cOn thDn thì nh�ng _D_C �ó sR 

chP sK d)ng ��Nc vài l:n sau �ó sR th$t l�c m$t mát, hi�u qu? sK d)ng 

chúng sR th$p và vi�c nâng cao khai thác sK d)ng _D_C �% ��t hi�u qu? 

cao l�i càng khó khYn.  

3.  Nâng cao nYng l&c sK d)ng TBDH cho ng�9i GV �úng kX thuDt và quy 

trình s� ph�m 

—  TBDH có ��Nc sK d)ng lâu dài, b n �up hay không hoàn toàn ph) thu�c 

vào ng�9i sK d)ng. Mu0n làm ��Nc �i u �ó ng�9i GV tr�1c hLt ph?i th$y 

��Nc t:m quan tr�ng cCa vi�c sK d)ng _D_C cho trV trong tr�9ng m:m 

non. Ph?i nam v�ng các kX nYng sK d)ng _D_C ph)c v) cho ch�ng 

trình �Gi m1i m�t cách có hi�u qu? và biLt cách b?o qu?n chúng. _=ng 

th9i GV biLt cách h�1ng d2n trV cách sK d)ng _D_C trong các ho�t 

��ng giáo d)c và biLt cách gi� gìn các _D_C.  

—  _% giúp GV làm ��Nc �i u này thì các c$p qu?n lí, �6c bi�t là ban giám 

hi�u nhà tr�9ng ph?i có kL ho�ch b=i d�(ng bdng nhi u cách nh�:  

+  M9i các chuyên gia t� v$n chuyên ngành GDMN và Trung tâm Nghiên 

c>u h�c hi�u và TBDH, b=i d�(ng v  kX nYng sK d)ng _D_C cho trV 

trong tr�9ng m:m non nói chung. B=i d�(ng v  quy trình kX thuDt. _0i 

v1i nh�ng _D_C truy n th0ng sK d)ng thL nào cho hi�u qu?? _0i v1i 

nh�ng _D_C hi�n ��i sK d)ng ra sao?...  

+  Tham quan, kiLn tDp v  cách sK d)ng _D_C ph)c v) cho ch�ng trình 

�Gi m1i cho trV m:m non. 

+  Sinh ho�t chuyên môn: Nhdm giúp GV biLt cách lDp kL ho�ch sK d)ng 

_D_C và b?o d�(ng chúng. _=ng th9i giúp GV gi?i �áp các v�1ng mac v  

quá trình sK d)ng _D_C và chia sV kinh nghi�m cho nhau... 

4.  Phòng ch0ng, ngYn ng<a tai n�n, th�ng tích cho cô và trV 

B$t c> m�t lo�i thiLt bM nào dù là truy n th0ng hay hi�n ��i nLu không 

biLt cách b?o qu?n ho6c ý th>c b?o qu?n không t0t, sR d2n �Ln nh�ng 

hDu qu? khôn l�9ng �6c bi�t 8 �ây l�i là l>a tuGi nhg. V1i b?n ch$t ngây 
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th nghMch ngNm, trV nhg th�9ng ��a lên m=m ngDm, Yn ho6c c:m b$t 

c> th> gì 8 xung quanh trV mà không c:n biLt nó có s�ch không? Có nguy 

hi%m không? Chính vì vDy, vai trò cCa ng�9i GV r$t quan tr�ng. Ng�9i GV 

không nh�ng ph?i chP b?o, h�1ng d2n trV phân bi�t ��Nc cái gì nên làm 

hay không nên làm, Yn ��Nc hay không Yn ��Nc,... �% ngYn ng<a nh�ng 

hi%m ho� rình rDp trV. B?n thân ng�9i GV ph?i hLt s>c g�ng m2u trong 

sinh ho�t �% làm g�ng cho trV nhg �=ng th9i gi?m thi%u nh�ng tai n�n 

�áng tiLc vì s& b$t cOn cCa chính mình. Ví d): Khi d�y trV h�c xong, nLu 

GV không c$t _D_C vào �úng ni quy �Mnh, thì trV nhg khi ch�y nh?y dq 

d2m ph?i gây nguy hi%m. Nh�ng �= chi nhg nh� h�t h�t, các con gi0ng 

nhg... cô chP c:n s ý không c$t lên giá �= chi, trV nhg nh6t ��Nc cho 

vào tai, vào m/i nhau sR gây hDu qu? khó l�9ng. _6c bi�t �0i v1i nh�ng 

�= �i�n tK nh� ti vi, máy vi tính, �:u �Xa, cassette,... khi sK d)ng xong nLu 

�6t 8 d�1i �$t Om �1t dq làm hgng máy và chDp �i�n nguy hi%m t1i tính 

m�ng cCa cô và trV,... 

 

Nội dung 5 

MỘT SỐ BIỆN PHÁP THÔNG THƯỜNG VỀ BẢO QUẢN  

THIẾT BỊ, ĐỒ DÙNG GIÁO DỤC VÀ DẠY HỌC 

B�n hãy suy nghX, tr? l9i các câu hgi sau: 

Câu h�i 1: Anh (chC) hãy cho biBt t�i sao ph;i tHng c=>ng IJi mKi công 

tác qu;n lí thiBt bC, 'D'C trong tr=>ng m3m non? 

—   _0i v1i ng�9i làm công tác qu?n lí _D_C, TBDH (Hi�u phó chuyên môn): 
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—  _0i v1i Hi�u tr�8ng tr�9ng m:m non: 

  

  

  

  

  

  

—  _0i v1i phòng GD&_T: 

  

  

  

  

  

  

B�n hãy ��i chi�u v�i nh ng thông tin d��i �ây �� hoàn thi%n câu tr' l)i. 

THÔNG TIN PHẢN HỒI [14] 

M�c �ích 

Hi�n nay công tác qu�n lí vi�c s� d
ng TBDH � các tr�ng m:m non 

trong c? n�1c còn nhi u b$t cDp. Nghi�p v) qu?n lí TBDH cCa cán b� 

qu?n lí còn h�n chL, ngu=n l&c �:u t� mua sam thiLt bM thiLu d2n �Ln 

vi�c nhi u thiLt bM h� hgng ch�a ��Nc thay thL, bG sung, ch�a khai thác 

t0i �a TBDH, ch�a mua sam �C TBDH theo danh m)c TBDH cCa  

nhà n�1c. Trong d�y h�c, b?o qu?n, sK d)ng TBDH nhi u ni còn ch�a 

theo �úng quy �Mnh,... hi�u qu� s� d
ng �� dùng d�y h�c ch�a cao, ch�a 

th&c s& góp ph:n ph)c v) nâng cao ch$t l�Nng d�y h�c trong các tr�9ng 

m:m non.  

Nhdm giúp cho các cán b� làm công tác qu?n lí _D_C trong tr�9ng 

m:m non, Hi�u tr�8ng, Tr�8ng phòng GD&_T nhDn th>c ��Nc vai trò, 

trách nhi�m cCa h� trong vi�c qu?n lí _D_C nhdm khac ph)c tình tr�ng 

trang bM tràn lan, m$t cân �0i lãng phí ti n cCa cCa nhân dân, cCa nhà 

n�1c. M6t khác, vi�c trang bM tràn lan khiLn cho vi�c b?o qu?n thiLt bM 

g6p nhi u khó khYn v  phòng 0c, v  sân bãi và v  chính con ng�9i. Vi�c 

tYng c�9ng công tác qu?n lí thiLt bM, _D_C trong tr�9ng m:m non giúp 

h� biLt cách lDp kL ho�ch trang bM, sK d)ng và b?o qu?n các _D_C �úng 
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m)c �ích t<ng n�i dung công vi�c cho phù hNp v1i yêu c:u �Gi m1i và 

th&c tiqn tr�9ng mình. Giúp h� biLt chP ��o phân công trách nhi�m c) 

th% cho cán b�, GV có liên quan. Giúp cán b� qu?n lí biLt cách ki%m tra, 

�ánh giá vi�c sK d)ng và b?o qu?n _D_C m�t cách hi�u qu?.   

* _0i v1i ng�9i làm công tác qu?n lí _D_C (Hi�u phó chuyên môn) 

Qu'n lí FDFC có tính hai mPt:  

—  M6t hành chính nhdm �?m b?o s& t=n t�i và phát tri%n CSVC tr�9ng 

m:m non nói chung, _D_C nói riêng — M6t qu?n lí này c:n tuân theo 

nh�ng quy �Mnh cCa Nhà n�1c và ngành v  qu?n lí tài s?n nói chung và 

_D_C nói riêng.  

—  M6t chuyên môn nhdm khai thác nh�ng ti m nYng v0n có cCa h� th0ng 

_D_C trên c s8 vDn hành h� th0ng ph)c v) cho vi�c th&c hi�n m)c tiêu 

GD&_T cCa nhà tr�9ng. 

Qu?n lí _D_C liên quan �Ln yLu t0 tinh th:n — c chL ��ng viên, khuyLn 

khích GV tYng c�9ng sK d)ng, b?o qu?n t0t _D_C. 

Ng�9i qu?n lí c:n ph?i nhDn th>c �úng vai trò cCa _D_C trong tr�9ng, 

chP ��o và qu?n lí các _D_C 8 nhà tr�9ng, ph?i nam v�ng nh�ng n�i 

dung qu?n lí _D_C nh� sau:  

—  LDp kL ho�ch trang bM, sK d)ng và b?o qu?n các _D_C 

Ho�t ��ng này mang tính ch$t �Mnh h�1ng, �=ng th9i c/ng là m)c tiêu 

cCa công tác qu?n lí _D_C — m>c �� c:n ��t ��Nc trong t<ng giai �o�n 

c) th%. _% có th% lDp kL ho�ch mang tính kh? thi, c:n d&a vào nh�ng c 

s8 sau �ây: 

+  Xác �Mnh hi�n tr�ng _D_C, trong �ó �6c bi�t nêu ��Nc nh�ng nguyên 

nhân — nh�ng t=n t�i cCa hi�n tr�ng. Kh?o sát v  �i u ki�n b?o qu?n, sK 

d)ng _D_C và hi�u qu? sK d)ng _D_C �ã ��Nc trang bM. Trên c s8 �ó 

�ánh giá v  m>c �� trang bM _D_C so v1i yêu c:u chYm sóc và giáo d)c 

cCa tr�9ng; �=ng th9i xác �Mnh hi�u qu? khai thác các _D_C hi�n có 

ph)c v) cho vi�c chYm sóc và giáo d)c trV. 

+  Nghiên c>u b?n danh m)c cung >ng _D_C hàng nYm cCa các công ty, 

tG ch>c cung >ng _D_C �% mua sam cho phù hNp v1i �i u ki�n cCa nhà 

tr�9ng tránh lãng phí. 

+  Xác �Mnh m>c kinh phí c:n có �% tYng c�9ng trang bM trong ph�m vi t<ng 

nYm h�c. Các ngu=n kinh phí �% trang bM _D_C. 
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+  Xây d&ng kL ho�ch trang bM và nâng cao hi�u qu? sK d)ng _D_C, bG 

sung thêm các _D_C (c:n ghi rõ s0 l�Nng hi�n có, s0 l�Nng c:n bG sung). 

+ Trong khi mua sam c:n chú ý �Ln các thiLt bM ch0ng Om, phòng ch�a cháy. 

+  SK d)ng và b?o qu?n các _D_C.  

—  ChP ��o và tG ch>c th&c hi�n 

_ây là khâu có tính ch$t quyLt �Mnh trong vi�c th&c hi�n kL ho�ch �  ra. 

+  Phân công trách nhi�m, b0 trí cán b�, GV theo dõi và th&c hi�n t<ng 

ph:n trong kL ho�ch. Phân công cán b� chuyên trách làm nhi�m v) b?o 

qu?n _D_C, giúp hi�u tr�8ng lDp kL ho�ch mua các _D_C và các vDt 

li�u khác ph)c v) cho ho�t ��ng t& làm _D_C cCa GV và trV. 

+  Gi1i thi�u sách, _D_C hi�n có cCa tr�9ng �% các GV có th% lDp ��Nc kL 

ho�ch t& nghiên c>u và sK d)ng chúng. 

+  TG ch>c phong trào t& làm các _D_C th�9ng xuyên và t& giác. 

+  TG ch>c vi�c sK d)ng _D_C thành n n nLp và t& giác cCa GV. 

+  _ôn �0c và �i u hoà, ph0i hNp các ho�t ��ng �% b?o �?m tính �=ng b�, 

tính th0ng nh$t cCa kL ho�ch. 

—  Ki%m tra �ánh giá 

+  Ki%m tra vi�c mua sam _D_C theo kL ho�ch �  ra, xác �Mnh ch$t l�Nng 

cCa các _D_C. Xác �Mnh nh�ng khó khYn trong vi�c mua sam, có th% 

�i u chPnh kL ho�ch cho phù hNp v1i �i u ki�n hi�n t�i. 

+  Ki%m tra �ôn �0c cán b�, GV tham gia t& làm _D_C. 

+  Ki%m tra, �ánh giá cán b�, GV trong vi�c sK d)ng có hi�u qu? _D_C và 

b?o qu?n.  

+  Trên c s8 trên có chL �� khen th�8ng các GV có thành tích trong vi�c sK 

d)ng và b?o qu?n các _D_C. 

*  _0i v1i Hi�u tr�8ng tr�9ng m:m non 

—  NhDn th>c �úng v  vi�c chP ��o và qu?n lí _D_C 8 tr�9ng m:m non 

trong tình hình m1i. Hi�u tr�8ng ph?i có bi�n pháp c) th% làm cho GV, 

cha mu trV và các c$p lãnh ��o �Ma ph�ng hi%u rõ quan �i%m và yêu c:u 

v  CSVC cCa tr�9ng m:m non nói chung, _D_C nói riêng nhdm t�o 

chuy%n biLn nhDn th>c trong vi�c �:u t� cho GDMN �% tYng thêm s0 

l�Nng các _D_C. 
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—  Có kL ho�ch tGng th% v  s& sK d)ng _D_C, kh? nYng �áp >ng kMp th9i, 

nhu c:u c:n sKa ch�a ho6c trang bM thêm, phân ph0i th9i gian trong t<ng 

giai �o�n, trình �� sK d)ng _D_C cCa GV,... 

—  Có bi�n pháp b=i d�(ng và nâng cao trình ��, kX nYng sK d)ng _D_C cho 

GV. Rút kinh nghi�m và trao �Gi kinh nghi�m sK d)ng _D_C trong GV. 

—  _?m b?o các �i u ki�n vDt ch$t �% b?o qu?n _D_C �úng yêu c:u, có 

ph�ng ti�n b?o qu?n và b?o v� an toàn và th&c hi�n nghiêm chPnh các 

chL �� ki%m kê, qu?n lí tài s?n. 

—  Có chL �� th�8ng ph�t vi�c th&c hi�n sK d)ng _D_C có hi�u qu?  

cho GV. 

*  _0i v1i Tr�8ng phòng GD&_T  

—  NhDn th>c �úng v  vai trò cCa _D_C trong tr�9ng m:m non. 

—  _Oy m�nh phong trào t& làm _D_C trong các tr�9ng m:m non. 

—  TG ch>c t0t m�ng l�1i c�ng tác viên 8 các tr�9ng m:m non �% làm tham 

m�u cho phòng GD&_T nh�ng v$n �  liên quan �Ln _D_C (kL ho�ch 

trang bM, sKa ch�a, b=i d�(ng sK d)ng, kX thuDt b?o qu?n, ph�ng h�1ng 

t& làm _D_C...). 

—  Ch$p hành nghiêm chPnh các quy �Mnh v  tài s?n �0i v1i các _D_C. 

*  _i u ki�n th&c hi�n vi�c qu?n lí thiLt bM, _D_C trong tr�9ng m:m non 

—  Ngu=n kinh phí 2% hàng nYm cCa quDn, huy�n trang bM cho các tr�9ng. 

—  Ngu=n xã h�i hoá t< ti n h�c phí cCa ph) huynh. 

— Ngu=n hl trN t< các tG ch>c phi chính phC và các tG ch>c cá nhân t& nguy�n.  

*  Vi�c th&c hi�n t0t công tác qu?n lí thiLt bM, _D_C trong tr�9ng m:m non 

sR là �i u ki�n quyLt �Mnh giúp cho vi�c b?o qu?n _D_C nhu nhàng và 

mang l�i hi�u qu? cao. 

Câu h�i 2: B�n hãy nêu mDc Iích c&a vi0c tJ chOc bPi d=Qng kA nHng  

sR dDng và tJ chOc sR dDng 'D'C Iúng yêu c3u s= ph�m và quy trình  

kA thuTt. 

M)c �ích chung: 
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 M)c �ích c) th%: 

—  V  kX nYng sK d)ng: 

  

  

  

  

  

—  Công tác b?o qu?n: 

  

  

  

  

  

Hãy ��i chi�u v�i nh ng thông tin d��i �ây �� hoàn thi%n n/i dung câu 

tr' l)i c@a b�n. 

THÔNG TIN PHẢN HỒI 

M�c �ích  

Nhdm giúp GV hi%u ��Nc t:m quan tr�ng cCa vi�c sK d)ng _D_C cho 

trV trong tr�9ng MN. Giúp cho GV biLt các kX nYng sK d)ng _D_C ph)c 

v) cho ch�ng trình �Gi m1i m�t cách có hi�u qu? nhdm nâng cao ch$t 

l�Nng GDMN, nâng cao kX thuDt b?o qu?n _D_C. _=ng th9i, GV biLt 

cách h�1ng d2n trV cách sK d)ng _D_C trong các ho�t ��ng giáo d)c và 

biLt cách gi� gìn các _D_C. 

Cách th�c hi�n  

_% giúp GV biLt cách sK d)ng _D_C, t< �ó biLt cách b?o qu?n _D_C có 

hi�u qu?, có th% tiLn hành b=i d�(ng bdng nhi u cách:  

*  M9i các chuyên gia t� v$n chuyên ngành GDMN và Trung tâm nghiên 

c>u h�c li�u và TBDH �% b=i d�(ng v :  

a.  KA nHng sR dDng 'D'C cho tr1 trong tr=>ng m3m non  

—  KR nKng: BiLt vDn d)ng m�t cách s b� tri th>c vào m�t hành ��ng nào 

�ó, mà hành ��ng �ó �òi hgi ph?i có s& nl l&c ý chí cao ��. 

—  B.i d�Sng GV bi�t s
 d�ng FDFC �úng yêu cUu s� ph�m: Có nghXa là c:n 

cho GV biLt l&a ch�n _D_C phù hNp v1i �� tuGi, m)c �ích, n�i dung cCa 
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ho�t ��ng giáo d)c. Cách chuOn bM _D_C; cách b0 trí _D_C nh� thL 

nào �% t$t c? trV � u nhìn th$y ��Nc; các ph�ng pháp sK d)ng _D_C 

trong quá trình h�1ng d2n trV,... 

—  B.i d�Sng v: quy trình kR thuWt: Có nghXa là c:n cung c$p cho GV biLt 

cách thao tác thành th�o các _D_C theo trình t&, phù hNp v1i n�i dung 

ho�t ��ng giáo d)c. H�1ng d2n sK d)ng c) th%: 

+  _0i v1i nh�ng _D_C truy n th0ng.  

+  _0i v1i nh�ng _D_C hi�n ��i. 

b.  KA nHng b;o qu;n 'D'C 

Ngoài vi�c b=i d�(ng cho GV biLt cách sK d)ng _D_C thành th�o �úng 

quy trình s� ph�m và kX thuDt, c:n h�1ng d2n GV cách b?o qu?n t<ng 

_D_C. _ây là m�t n�i dung không kém ph:n quan tr�ng �% kéo dài th9i 

gian sK d)ng _D_C, tiLt ki�m ��Nc kinh phí. Do �ó, c:n giáo d)c ý th>c, 

trách nhi�m cCa GV trong quá trình sK d)ng các _D_C �ó, �=ng th9i 

h�1ng d2n cho h� biLt cách b?o qu?n các _D_C phù hNp v1i �6c �i%m 

cCa t<ng lo�i _D_C: Ni c$t gi�, cách v� sinh, quy trình b?o d�(ng,... 

Ví d): _0i v1i nh�ng �= �i�n tK nh�: ti vi, máy tính, �:u �Xa, cassette,... 

—  Tránh �% 8 nh�ng ni Om th$p, t0i tYm dq làm hgng máy và chDp �i�n 

không �?m b?o an toàn cho ng�9i sK d)ng. 

—  Khi không dùng �Ln ph?i che �Dy cOn thDn tránh b)i bOn và n�1c m�a 

ban vào dq làm bOn �:u t<, d2n �Ln hgng máy. 

—  BYng (�Xa)  

+  Ph?i gi� gìn b?o qu?n cOn thDn, không �% g:n ni có t< tr�9ng (ví d): loa 

máy tính). Không s9 tay tr&c tiLp vào m6t �Xa r$t dq gây x�1c, nên c:m 

nhu 8 thành �Xa khi cho vào và l$y �Xa ra khgi �:u �Xa. 

+  _Xa nên �% vào h�p nh&a, ho6c bao da �óng kín �% tránh Om, tránh ánh 

sáng m6t tr9i, tránh b)i, n�1c, ban vào, dq gây hgng �Xa. 

+  _% b?o qu?n lâu dài, nên cho �Xa vào h�p kín, d�1i �% ít vôi b�t sR làm 

cho �Xa luôn khô ráo không bM Om m0c. 

—  Máy vi tính khi dùng xong ph?i thoát hLt các ch�ng trình �ang ch�y 

trên máy r=i m1i ��Nc tat nLu không sR bM hgng máy.  

—  _0i v1i tranh ?nh, mô hình, d)ng c),... ph?i xLp trên giá �= chi ngay 

ngan dq tìm, dq l$y ph)c v) cho các ho�t ��ng h�c và chi cCa trV. Tránh 

�% n�1c ban vào tranh ?nh dq gây nhòe d2n �Ln hgng tranh. 
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*  ThKm quan, ki�n tWp v:: 

+  Cách sK d)ng _D_C ph)c v) cho ch�ng trình �Gi m1i cho trV 5 tuGi. 

+  _D_C t& t�o cCa GV trong quDn, huy�n, tPnh — thành ph0. 

*  Sinh ho�t chuyên môn: Nhdm giúp GV biLt cách lDp kL ho�ch sK d)ng 

_D_C và b?o d�(ng chúng. _=ng th9i giúp GV gi?i �áp các v�1ng mac v  

quá trình sK d)ng _D_C và chia sV kinh nghi�m cho nhau,... 

Fi:u ki%n th?c hi%n:  

—  Kinh phí b=i d�(ng chuyên môn do Phòng GDMN — S8 GD&_T, các nhà 

tài trN, các quDn, huy�n,... �óng góp.  

—  _D_C cho GV th&c hành. 

—  Tr�9ng, l1p tham quan. 

Câu h�i 3: B�n hãy nêu m5t s) bi0n pháp thông th=>ng v6 b;o qu;n 

thiBt bC IP dùng giáo dDc và d�y hVc.  
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Hãy �Zc nh ng thông tin d��i �ây �� hoàn thi%n n/i dung tr' l)i câu h;i 

c@a b�n: 

THÔNG TIN PHẢN HỒI [14] 

H� th0ng TBDH 8 tr�9ng m:m non ��Nc quy �Mnh trong các Danh  

m)c TBDH t0i thi%u do B� GD&_T ban hành kèm theo các quyLt �Mnh. 

H� th0ng TBDH t0i thi%u này bao g=m các lo�i hình thiLt bM c b?n sau:  

+  Tranh ?nh các lo�i (tranh minh ho�, truy�n tranh, tranh các chC �i%m, 

tranh tìm hi%u môi tr�9ng t& nhiên và xã h�i; lô tô, �ô mi nô...). 

+  M2u vDt, mô hình: Các lo�i cây cC, qu?, con gi0ng, nhà cKa. 

+  D)ng c): Các b� �= lap ghép, xLp hình; các b� d)ng c) cho trV h�c toán; 

b� d)ng c) vòng: Vòng, gDy, bóng,... cho trV phát tri%n vDn ��ng; b� nh�c 

c): �àn, mõ, xac xô,... cho trV làm quen v1i âm nh�c, sân kh$u r0i,... 

+  BYng (�Xa) ghi âm: các bài hát, ��c th,... 

+  BYng (�Xa) ghi hình: các trò chi,... 

+  Ph:n m m trò chi,... 

 BYng (�Xa) và ph:n m m trò chi có �6c �i%m chung và khác bi�t là 

mu0n khai thác l�Nng thông tin ch>a �&ng trong t<ng lo�i ph?i có thêm 

các máy móc chuyên dùng t�ng >ng. Ví d): Mu0n khai thác l�Nng 

thông tin ch>a �&ng bYng (�Xa) ghi âm thì ph?i có các máy móc sau: 

radio cassette, �:u �Xa CD, máy tính. Mu0n khai thác l�Nng thông tin 

ch>a �&ng bYng (�Xa) ghi hình thì ph?i có các máy móc sau: video, �:u 

�Xa hình, máy tính. Mu0n khai thác l�Nng thông tin ch>a �&ng trong 

ph:n m m trò chi thì ph?i có các máy vi tính,... T$t c? các h� th0ng �ó 

ng�9i ta g�i là ph�ng ti�n kX thuDt d�y h�c hay còn g�i là  PTNN.  

Ngoài ra, 8 các tr�9ng còn có h� th0ng các TBDH t& làm, t& sam nên các 

lo�i hình thiLt bM sR phong phú, �a d�ng hn.  

TBDH mu0n ��Nc sK d)ng lâu dài thì ph?i ��Nc tG ch>c b?o qu?n m�t 

cách khoa h�c và th�9ng xuyên. D�1i �ây là m�t s0 kX thuDt c b?n trong 

vi�c b?o qu?n m�t s0 lo�i hình TBDH th�9ng có 8 tr�9ng phG thông.  

*  Mô hình: Là lo�i hình TBDH mô phgng theo hình d�ng, c$u t�o,  

ho�t ��ng và b?n ch$t cCa s& vDt, �= vDt, hi�n t�Nng nhdm ph)c v) 

cho vi�c d�y và h�c. Có th% sK d)ng ch$t li�u nh&a, gl, bìa,... �% làm  
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mô hình. Nhi u mô hình ��Nc chL t�o công phu nên c:n ��Nc b?o 

qu?n thDn tr�ng.  

Mô hình có th% ��Nc tháo lap t<ng b� phDn, vi�c tháo lap này ph?i theo 

nguyên tac tháo sau lap tr�1c và tháo tr�1c lap sau. Tháo lap nhu nhàng, 

�úng trình t&. NLu bM h� hgng, c:n sKa ch�a cùng GV b� môn và ki%m tra 

�� chính xác cCa thiLt bM.   

Mô hình làm bdng gl, bìa,... th�9ng dq gãy nên c:n ��Nc sap xLp riêng, 

b?o qu?n trong các h�p, tránh va ch�m v1i các thiLt bM khác. Ph?i xLp trên 

giá �= chi ngay ngan dq tìm, dq l$y ph)c v) cho các ho�t ��ng h�c và chi 

cCa trV. 

Mô hình làm bdng các vDt li�u dq th$m n�1c, dq hút Om nên c:n ��Nc �% 

ni khô thoáng, ch0ng Om m0c. 

Các mô hình c/ng c:n th�9ng xuyên ��Nc lau chùi ch0ng b)i bOn, lau 

bdng khYn khô, m m, lau nhu nhàng �% không bM tr:y x�1c, méo mó, 

biLn d�ng. Không ��Nc ch=ng xLp các vDt n6ng lên mô hình. 

 

 

Mô hình hàm rKng ng�)i 

 

 

 

 

 

 

 

Mô hình b/ dinh d�Sng 

 

 

Mô hình �. dùng trong gia �ình 
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Mô hình doanh tr�i quân �/i 

*  Tranh 'nh các lo�i (tranh minh ho�, truy�n tranh, tranh các chC �i%m, 

tranh tìm hi%u môi tr�9ng t& nhiên và xã h�i; lô tô, �ô mi nô,...) 

Tranh ?nh là lo�i hình TBDH tr&c quan t�o hình trên m6t ph�ng, (trên 

m6t gi$y, v?i,...) miêu t? s& vDt, hi�n t�Nng thông qua ��9ng nét, hình 

m?ng, màu sac và b0 c)c nhdm nâng cao hi�u qu? quá trình d�y h�c.  

�u �i%m nGi bDt cCa lo�i hình này là: giá thành rV so v1i các lo�i hình 

TBDH; dq vDn chuy%n, dq b?o qu?n; dq sK d)ng; t:n s0 sK d)ng cao.    

Tranh, ?nh là nh�ng thiLt bM ��Nc sK d)ng th�9ng xuyên trong các gi9 

lên l1p, do �ó sap xLp sao cho vi�c l$y ra và c$t �i ��Nc thuDn ti�n và 

nhanh chóng.  

Tranh, ?nh, có th% ��Nc ép plastic ho6c bao bdng túi nilon �% tránh Om 

m0c. Sap xLp ph�ng, không �% gãy, nhàu nát ho6c rách mép. NLu không 

ép plastic, cách b?o qu?n �n gi?n nh$t là dán bYng dính 8 4 mép. 

Không ��Nc �% ánh nang m6t tr9i tr&c tiLp chiLu vào tranh ?nh gây b�c 

màu và ?nh h�8ng �Ln ch$t l�Nng $n phOm. Khi bM rách, c:n có bi�n 

pháp sKa ch�a ho6c thay thL bG sung kMp th9i.  

S0 l�Nng tranh, ?nh t�ng �0i nhi u, do �ó trong quá trình sap xLp nên 

phân bi�t rõ ràng theo t<ng ho�t ��ng, t<ng kh0i l1p.  

Có th% sap xLp theo tiLn trình d�y h�c �% vi�c l$y ra sK d)ng thuDn lNi, 

không m$t th9i gian và dq qu?n lí. H�n chL cu�n các thiLt bM này. Thông 

th�9ng, tranh, ?nh ��Nc b?o qu?n bdng cách �óng giá, treo chúng 8 ni 

khô ráo. Khi treo, mép d�1i cCa tranh c:n cách m6t �$t ít nh$t 30cm �% 

tránh Om m0c.  

Hi�n nay, các b� tranh truy�n, tranh khám phá môi tr�9ng t& nhiên và xã 

h�i,... ��Nc �óng thành quy%n có gáy xoan, và ��Nc d&ng lên theo �L 
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hình ch� A r$t v�ng chac và khi �óng m8 r$t thuDn ti�n. Tranh ��Nc in 

offset 4 màu trên gi$y nh&a tGng hNp nên dai, không th$m n�1c, khi ��a 

vào sK d)ng thì c:n l�u ý g$p m8 theo nLp g$p có s�n, không ��Nc t�o 

nLp g$p m1i, cho vào trong túi theo b�, tránh ngu=n nhi�t cao vì dq bM co 

dúm và không ��Nc �6t các vDt n6ng lên trên. Lo�i tranh ?nh m1i này có 

�u thL trong sap xLp, �i theo b�, g�n gàng, dq b?o qu?n và không t0n 

di�n tích.        

 

                         

        Tranh 'nh v: Bác H.              Lô tô �. dùng sinh ho�t 

 

B/ tranh nhWn bi�t ngh: nghi%p 

 

 

B/ tranh truy%n m�u giáo 5 tu^i 
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 *  BKng �Ra 

BYng, �Xa là nh�ng TBDH hi�n ��i, c:n ��Nc b?o qu?n m�t cách thDn 

tr�ng. BYng, �Xa sau khi ��Nc dùng xong, c:n ��Nc c$t trong h�p có ch$t 

ch0ng Om. NLu không có ch$t ch0ng Om thì c$t bYng �Xa trong l1p vg 

nh&a, ho6c bao nilon. 

 Khi lau chùi, sK d)ng khYn m m (ho6c chGi chuyên d)ng) lau nhu tay 

�?m b?o s�ch b)i mà không bM tr:y x�1c. Các bYng �Xa c/ng c:n ��Nc 

sap xLp g�n gàng, không �6t các vDt khác lên trên, �% 8 ni khô thoáng, 

tránh ánh nang tr&c tiLp. 

_Xa compact có �� b n cao, có kh? nYng l�u tr� lâu dài nLu biLt cách  

gi� gìn. C:n chú ý nh�ng v$n �  sau: 

—  Không ��Nc làm x�1c m6t �Xa, không tì ngón tay lên m6t �Xa làm bOn 

m6t �Xa, nLu có vLt ngón tay ho6c b)i thì dùng giV thDt m m phCi nhu 

nhàng, không ��Nc lau vì sR làm x�1c m6t �Xa.  

—  Không �% g:n ni có t< tr�9ng (Ví d): loa máy tính). Không s9 tay tr&c 

tiLp vào m6t �Xa r$t dq gây x�1c, nên c:m nhu 8 thành �Xa khi cho vào và 

l$y �Xa ra khgi �:u �Xa. 

—  L1p sn phC m6t gan nhãn dùng b?o v� l1p phC kim lo�i ph?n x�, vì vDy 

c/ng ph?i ��Nc gi� gìn cOn thDn. 

—  L�u gi� b?o qu?n �Xa trong h�p có l1p v?i thDt m m. 

—  Khi sK d)ng nhu nhàng �6t và l$y �Xa ra bdng cách c:m vào mép ngoài 

cCa �Xa. 

—  Khi �Xa bM x�1c, ta có th% khac ph)c t�m th9i bdng cách: dùng kem �ánh 

rYng (lo�i trang) bôi lên b  m6t �Xa, dùng v?i m m th$m n�1c lau theo 

vòng tròn, sau �ó rKa bdng n�1c s�ch, dùng v?i m m s�ch lau khô �Xa.   

*  D�ng c�  

D)ng c) là vDt th% t�o ra dùng �% giúp làm tYng kh? nYng, hi�u l&c ho6c 

ph�m vi ho�t ��ng cCa con ng�9i.  

D)ng c) bao g=m nhi u lo�i: D)ng c) �o l�9ng, d)ng c) thí nghi�m, 

d)ng c) s?n xu$t,...  

D)ng c) d�y h�c hay h�c c) là m�t lo�i hình TBDH �6c bi�t ��Nc s?n 

xu$t và sK d)ng nhi u nh$t trong ho�t ��ng d�y và h�c. 

S0 l�Nng các d)ng c) r$t l1n, thu�c nhi u ho�t ��ng khác nhau nên c:n 

có s& sap xLp khoa h�c �% dq qu?n lí và sK d)ng. Riêng thiLt bM cCa  
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môn Th% d)c khá c=ng k nh, nên �% riêng tránh làm va ch�m v1i các 

d)ng c) khác.  

—  Các thiLt bM �i�n, linh ki�n �i�n tK c:n thDn tr�ng trong b?o qu?n, �% xa 

ni có hoá ch$t, Om m0c �% ch0ng han rP. Khi lau chùi các thiLt bM này 

c:n nhu nhàng, s�ch sR. Vi�c tháo lap c:n �?m b?o nguyên tac chính xác 

và an toàn. 

—  D)ng c) bdng gl: Tránh ánh nang tr&c tiLp, nhi�t �� cao, tránh va ch�m 

gây cong vênh, thiLu chính xác trong �o ��c. 

—  Các d)ng c) làm bdng thup tinh c:n rKa s�ch, lau khô, b�c gi$y báo 

�% riêng trong h�p, không ��Nc �6t các vDt n6ng lên trên, tránh nhi�t 

�� cao. 

—  Các d)ng c) có ch$t li�u bdng v?i, sNi, dù, ��m mút,... c:n tránh Om, 

tránh ánh nang tr&c tiLp gây b�c màu, ?nh h�8ng �Ln ch$t l�Nng. 

—  Các d)ng c) kim lo�i c:n �6t ni khô ráo, tránh Om gây han rP, tránh tiLp 

xúc v1i hoá ch$t. Các thiLt bM này c:n ��Nc ki%m tra b?o d�(ng th�9ng 

xuyên, có th% bôi m( �% tránh han rP. 

—  Các d)ng c) bdng nh&a tránh ngu=n nhi�t cao và ánh nang tr&c tiLp vì 

dq giòn, g2y. M�t s0 thiLt bM nh&a tránh �% tiLp xúc v1i hoá ch$t. 

T$t c? các thiLt bM � u �% 8 ni khô ráo, tránh nhi�t �� cao, tránh ánh 

nang m6t tr9i chiLu tr&c tiLp. H�n chL �% các d)ng c) ch=ng tr&c tiLp lên 

nhau. Vì s0 l�Nng các d)ng c) r$t nhi u và c=ng k nh nên c:n sap xLp 

m�t cách khoa h�c �% dq qu?n lí, thuDn ti�n khi sK d)ng và không làm 

?nh h�8ng �Ln ch$t l�Nng thiLt bM.  

Khi lau chùi, c:n nhu nhàng, dùng v?i s�ch, khô, m m �% lau. Khi tháo 

lap các b� phDn thiLt bM c:n chú ý �úng trình t& các b�1c, nhu nhàng �% 

�?m b?o �� chính xác. NLu các thiLt bM bM gãy, hgng thì GV nên cùng GV 

b� môn sKa ch�a và ki%m tra l�i. 

 

          

     Bóng, vòng, gWy th� d�c       B/ lu.n h�t 



 | MODULE MN 29  
104 

 

B/ l`p ráp kR thuWt   

và các d�ng c� �i kèm 

 

 

Bàn tính hZc ��m 

 

        

B/ d�ng c� bác sR 

 

 

D�ng c� gõ nhcp theo phách �%m 

*  M�u vWt 

M2u vDt có th% là vDt thDt ho6c mô phgng theo vDt thDt nên ch$t li�u cCa 

m2u vDt c/ng r$t phong phú, có m2u x�ng, m2u ngâm, �ap bdng th�ch 

cao, nh&a, gl, �á, kim lo�i,... 

F�i v�i m�u x�eng 

—  _% trong h�p kính, nh&a trong ho6c gi$y bóng kính PE. 

—  ThPnh tho?ng �em phi (không �% ánh nang chiLu tr&c tiLp vào m2u x�ng). 

—  Khi m2u x�ng bM vàng 0 ph?i dùng bông tOm c=n, xYng �% lau s�ch, s$y 

và phi khô. 

F�i v�i m�u nh.i 

—  _% trong h�p kính, nh&a trong ho6c gi$y bóng kính PE.  

—  ThPnh tho?ng �em phi (không �% ánh nang chiLu tr&c tiLp vào m2u nh=i). 

—  Trong h�p b?o qu?n m2u nh=i c:n có ch$t ch0ng m0i, m�t, ch$t hút Om. 

F�i v�i m�u th?c vWt khô 

—  _% trong h�p kính, nh&a trong ho6c gi$y bóng kính PE.  
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—  ThPnh tho?ng �em phi (không �% ánh sáng chiLu tr&c tiLp vào m2u th&c 

vDt khô). 

—  Trong h�p b?o qu?n m2u nh=i c:n có ch$t ch0ng m0i, m�t, ch$t hút Om. 

F�i v�i m�u ngâm 

—  Nap bình ngâm m2u luôn kín. 

—  Dung dMch b?o qu?n luôn ngDp m2u.  

—  H�n chL di chuy%n bình m2u vDt ngâm. 

 

M/t s� m�u ngâm 

F�i v�i m�u bfng th�ch cao: Do �6c tính dq v( nên khi sap xLp c:n nhu 

nhàng, tránh va ch�m, tránh nhi�t cao gây r�n n>t, tránh Om. 

T$t c? các m2u vDt � u ��Nc �6t trong h�p riêng bi�t, �% ni khô ráo, 

thoáng khí, tránh Om m0c và ngu=n nhi�t cao. Các h�p ch>a m2u vDt  

c:n ��Nc xLp trên giá g�n gàng, tránh va ch�m và không �6t các vDt n6ng 

lên trên.  

Ngoài các thiLt bM ��Nc trang bM theo danh m)c thiLt bM t0i thi%u, các 

tr�9ng còn có h� th0ng thiLt bM t& làm, t& sam. H� th0ng thiLt bM t& làm 

này có kh? nYng bG sung �áng k% cho ngu=n TBDH chính quy ��Nc quy 

�Mnh theo danh m)c t0i thi%u do B� GD&_T ban hành và có tính nYng 

hl trN �ac l&c cho nhau. 

* Ph�eng ti%n nghe nhìn:  

Nh� chúng ta �ã �  cDp �Ln bYng (�Xa) và ph:n m m trò chi, mu0n 

khai thác l�Nng thông tin ch>a �&ng trong t<ng lo�i ph?i có thêm các 

máy móc chuyên dùng t�ng >ng nh�: radio cassette, �:u �Xa CD, máy vi 

tính, video, �:u �Xa hình. 
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_ây là nh�ng ph�ng ti�n máy móc hi�n ��i và có giá thành cao nên vi�c 

b?o qu?n chúng ph?i hLt s>c cOn tr�ng nLu không sR gây ra nh�ng hDu 

qu? �áng tiLc c? v  vDt ch$t và an toàn tính m�ng cCa con ng�9i. 

—  Tránh �% 8 nh�ng ni Om th$p t0i tYm dq làm hgng máy và chDp �i�n 

không �?m b?o an toàn cho ng�9i sK d)ng. 

—  Khi không dùng �Ln ph?i che �Dy cOn thDn tránh b)i bOn và n�1c m�a 

ban vào dq làm bOn �:u t<, d2n �Ln hgng máy. 

—  Máy vi tính khi sK d)ng xong ph?i thoát hLt các ch�ng trình �ang ch�y 

r=i m1i ��Nc tat máy, nh� vDy m1i b?o �?m không bM m$t d� li�u và cháy 

bóng hình. Không ��Nc ��t ng�t tat máy ho6c rút dây �i�n vì dq bM chDp, 

cháy và gây hgng máy tính. 

—  Ph?i ��Nc sap �6t khoa h�c, dq sK d)ng, b?o qu?n thuDn ti�n và an toàn 

cho GV khi �i l�i ho6c thao tác sK d)ng. Ph?i có �C các ph�ng ti�n b?o 

qu?n, vDt che phC, ch0ng Om, m0i m�t, phòng ch�a cháy và xK lí theo 

quy �Mnh �% �?m b?o an toàn lao ��ng và v� sinh môi tr�9ng. 

—  Ph?i ��Nc làm s�ch và b?o qu?n ngay sau khi sK d)ng. _Mnh kì b?o 

d�(ng, bG sung ph) tùng, linh ki�n, vDt t� tiêu hao. Tránh tình tr�ng �Ln 

khi sK d)ng m1i lau vì nh� vDy các ch$t bOn �ã bám ch6t vào �:u t< nên 

r$t khó lau. Cho máy vào túi b?o v� và �% ni khô ráo. Khi sK d)ng c:n 

ki%m tra tr�1c, thDm chí ph?i phi ho6c s$y máy. 

—  NLu có �i u ki�n nên b?o qu?n trong phòng l�nh các thiLt bM sR r$t b n 

và �?m b?o v� sinh an toàn. 

—  L$y bYng (�Xa) ra khgi máy, v1i bYng hình c:n tua l�i t< �:u r=i m1i l$y 

bYng ra, cho vào h�p �&ng và cho vào túi, b?o qu?n trong bình ch>a ch$t 

ch0ng Om ho6c �% ni khô ráo. V1i �Xa hình, dùng gi$y m m ho6c v?i 

thDt m m lau nhu, cho vào h�p và �% ni khô ráo. V1i máy quay video, 

dùng gi$y m m ho6c v?i m m lau nhu �:u t< ho6c dùng bYng lau �:u t< 

�% lau s�ch �:u t<.     

—  Khi �Xa bM x�1c, ta có th% khac ph)c t�m th9i bdng cách: dùng kem �ánh 

rYng (lo�i trang) bôi lên b  m6t �Xa, dùng v?i m m th$m n�1c lau theo 

vòng tròn, sau �ó rKa bdng n�1c s�ch, dùng v?i s�ch lau khô �Xa.    

*  Máy chi�u �a nKng (Multi Projector)  

+  C�n b�o qu�n ni khô ráo. Nên có ch� �� �i�u hoà không khí ni c�t gi .  

+  Tránh va �"p.  
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+  V"n chuy#n ph�i �"y n%p, có túi ho'c h�p v"n chuy#n các b� ph"n 

quang h�c. Ph�i �)c lau b*ng v�i ho'c gi�y 

�'c bi�t. 

+  Không dùng tay, c�n, ho'c các hoá ch�t l� 

lau r�a. 

+  Không t- ý tháo thi�t b/.  

+  Chú ý cung c�p ngu�n �i�n 1n �/nh.  

+  Khi k�t n2i và khi tháo các thi�t b/ ngo�i vi 

kh5i máy chi�u c�n t%t ngu�n �i�n 7# tránh 

h5ng thi�t b/, ho'c h5ng c1ng k�t n2i.  

+  Chú ý th"n tr�ng khi thay bóng �èn chính, tránh b/ b5ng: c�n ph�i �)i 

cho �èn ngu�i h9n m:i ti�n hành tháo và thay �èn m:i.  

*  Máy chi�u qua ��u (Overhead Projector)  

+  Khi không s� d
ng ho'c trong th�i gian ngh; dài khi 

trình bày, c�n t%t máy.  

+  Chú ý an toàn �i�n và b5ng có th# gây ra khi ti�p xúc v:i 

bóng chi�u sáng.  

+  Tránh va �"p m�nh, không s� tay, làm x:c g�ng,  

th�u kính. 

*  Ngoài các thiLt bM ��Nc trang bM theo danh m)c thiLt bM 

t0i thi%u, các tr�9ng còn h� th0ng thiLt bM t& làm, t& 

sam. H� th0ng thiLt bM t& làm này có kh? nYng bG sung 

�áng k% cho ngu=n TBDH chính quy ��Nc quy �Mnh theo danh m)c t0i 

thi%u do B� GD&_T ban hành và có tính nYng hl trN �ac l&c cho nhau. 

T& làm TBDH giúp b=i d�(ng trình �� chuyên môn, tDn d)ng th9i gian 

r?nh rli và phát huy kh? nYng sáng t�o, lòng yêu ngh  cCa GV. _=ng 

th9i, khai thác, sK d)ng ngu=n nguyên vDt li�u, phL li�u s�n có cCa �Ma 

ph�ng (h�t cây, m2u vDt, chai l�, gi$y báo c/,...). Nhi u GV, HS �ã biLt 

khai thác chúng �% làm nên nh�ng TBDH c:n thiLt và có giá trM, có ý 

nghXa trong vi�c c?i tiLn và nâng cao ch$t l�Nng d�y h�c. 

ThiLt bM t& làm ��Nc xLp thành khu riêng ho6c xLp chung v1i các thiLt bM 

cCa các môn h�c. Vi�c sap xLp và b?o qu?n các thiLt bM t& làm c/ng gi0ng 

nh� các thiLt bM khác, tuy nhiên c/ng là bài toán �0i v1i các tr�9ng có 

di�n tích kho ch>a hup. Khi sap xLp, b?o qu?n thiLt bM c:n �?m b?o tính 

khoa h�c, thuDn ti�n cho vi�c l$y ra, c$t �i, c:n tránh va ch�m, ri, �G, 
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tránh Om m0c, tránh ngu=n nhi�t cao và ��Nc ki%m tra, b?o d�(ng �Mnh 

kì, có thiLt bM che chan, ch0ng m0i m�t, �?m b?o an toàn, phòng ch0ng 

cháy nG và v� sinh môi tr�9ng.  

T$t c? các thiLt bM c:n ��Nc �% trên giá cao, không ��Nc �6t tr&c tiLp 

xu0ng n n �$t. NLu có �i u ki�n, phòng ch>a thiLt bM nên sK d)ng �i u 

hoà �% Gn �Mnh và �i u chPnh nhi�t �� khi c:n thiLt. 

 

Nội dung 6 

TỔ CHỨC THỰC HÀNH BẢO QUẢN BỘ ĐỒ DÙNG, ĐỒ CHƠI 

HIỆN ĐẠI TRONG TRƯỜNG MẦM NON (2 tiết) 

B�n hãy suy nghX, tr? l9i các câu hgi sau: 

Câu h�i: Anh (chC) hãy nêu cách TJ chOc th.c hành b;o qu;n b5 'D'C 

hi0n I�i (bHng, IAa hình) trong tr=>ng m3m non. 

—  M)c �ích: 

  

  

  

—  ChuOn bM: 

  

  

  

—  TiLn hành: 

  

  

  

  

  

 

  

Hãy ��i chi�u v�i nh ng thông tin d��i �ây �� hoàn thi%n n/i dung tr' l)i 

câu h;i c@a b�n.  
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THÔNG TIN PHẢN HỒI 

1. Chủ đề: TG ch>c th&c hành b?o qu?n b� _D_C hi�n ��i (bYng, �Xa hình)   

       trong tr�9ng m:m non. 

M�c �ích:  

—  GV nam ��Nc vai trò, t:m quan tr�ng cCa b� bYng, �Xa hình �0i v1i các 

tr�9ng m:m non. 

—  BiLt cách sK d)ng bYng, �Xa �úng yêu c:u s� ph�m và kX thuDt c b?n (mu0n 

b?o qu?n ��Nc GV ph?i biLt cách sK d)ng bYng, �Xa thành th�o). 

—  BiLt cách sKa ch�a b?o qu?n thông th�9ng các thiLt bM hi�n ��i. 

Chuhn bc  

—  B� _D_C hi�n ��i (bYng, �Xa hình). 

—  Các máy móc �i kèm: máy tính, máy chiLu �a nYng, �:u video,... 

Ti�n hành: SK d)ng bYng �Xa hình trong gi9 h�c r$t �a d�ng, tu� thu�c 

vào tình hu0ng d�y h�c c) th%. Có th% nêu ra các b�1c khi sK dùng bYng 

hình phG biLn nh�: 

B��c 1: Chuhn bc c@a GV 

— Xem kX tài li�u h�1ng d2n sK d)ng. 

—  Ki%m tra bYng, �Xa hình, máy video ho6c máy vi tính, ki%m tra s& an toàn 

cCa máy móc tr�1c khi sK d)ng và ch�y thK, �i u chPnh kX thuDt hl trN t0i 

�u nLu c:n (màn ?nh sáng, cân �0i, hình ?nh rõ nét, âm thanh trung 

th&c, không rè, không t�p âm,...). 

—  Ki%m tra bYng: Có bM m0c không? NLu có ph?i dùng bông ho6c v?i m m 

�6t trên m6t bYng và dùng tay cho bYng ch�y và lau hLt m0c. Ch�y thK 

bYng �% ki%m tra ch$t l�Nng âm thanh. Nhi u GV do không chuOn bM 

tr�1c nên �ã g6p nhi u lúng túng khi sK d)ng bYng, �Xa.  

—  SK d)ng tr�1c theo tiLn trình bài so�n �  ra. TDp tua �i, tua l�i, bDt thK 

�o�n bYng c:n �Ln. TDp xK lí nh�ng tình hu0ng “tr)c tr6c” v  kX thuDt. 

Nh�ng n�i dung trên ph?i ��Nc ho�ch �Mnh, tính toán chi tiLt, chuOn bM 

chu �áo, sK d)ng b� nh1 cCa máy ph?i thành th�o �% ch�y �i, tua l�i, 

ch�y nhanh, ch�y chDm thDt chính xác vì nó �?m b?o s& thành công 

nhi u hay ít cCa bài gi?ng. 

—  Tr�1c khi sK d)ng bYng (�Xa) hình, GV c:n chuOn bM sap xLp vM trí �% 

nh�ng �= dùng có hình ?nh nh� ti vi, màn hình chiLu sao cho hNp lí �% 

không bM “loá” hình ?nh, giúp trV nhìn rõ. 
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—  GV c:n biLt �i u chPnh âm thanh cCa ti vi hay �:u �Xa sao cho phù hNp 

v1i s0 l�Nng trV và di�n tích phòng. 

—  C:n l�u ý v$n �  an toàn cho trV khi sK d)ng các _DDH có liên quan �Ln 

thiLt bM �i�n.      

—  Khi sK d)ng nhu nhàng �6t và l$y �Xa ra bdng cách c:m vào mép ngoài 

cCa �Xa.  

B��c 2: Cho tri xem hình trong các tình hu�ng sau: 

+   Làm giàu v0n bi%u t�Nng v  thL gi1i xung quanh trV.  

+  Gi1i thi�u �  tài m1i v1i vi�c kích thích h>ng thú, tính tò mò 8 trV, hình 

thành ��ng c ho�t ��ng nhDn th>c,... 

+  _% h�1ng d2n trong gi9 ho�t ��ng th&c hành. 

+  CCng c0 ôn luy�n. 

B��c 3: Sau khi xem bKng hình, GV cùng tri �àm tho�i v: nh ng �i�m 

chính trong bKng hình  

*  Sau s
 d�ng: L$y bYng (�Xa) ra khgi máy, v1i bYng hình c:n tua l�i t< �:u 

r=i m1i l$y bYng ra, cho vào h�p �&ng và cho vào túi, b?o qu?n trong 

bình ch>a ch$t ch0ng Om ho6c �% ni khô ráo. V1i �Xa hình, dùng gi$y 

m m ho6c v?i thDt m m lau nhu, cho vào h�p và �% ni khô ráo. V1i máy 

quay video, dùng gi$y m m ho6c v?i m m lau nhu �:u t< ho6c dùng bYng 

lau �:u t< �% lau s�ch �:u t<.     

Tránh tình tr�ng �Ln khi sK d)ng m1i lau thì khi �ó các ch$t bOn �ã �óng 

ch6t vào �:u t< r$t khó lau. Cho máy vào túi b?o v� và �% ni khô ráo. Khi 

sK d)ng c:n ki%m tra tr�1c, thDm chí ph?i phi ho6c s$y máy. 

2. Mục tiêu  

—  GV biLt cách sK d)ng _DDH theo các b�1c �ã h�1ng d2n 8 ph:n lí 

thuyLt vào m�t ho�t ��ng h�c tDp c) th%. 

—  Có kh? nYng sKa ch�a b?o qu?n bYng, �Xa và nh�ng thiLt bM �i kèm m�t 

cách thành th�o. 

3. Tổ chức thực hiện 

—  Chia mli nhóm g=m 4 — 6 h�c viên chuOn bM n�i dung seminar. 

—  CK các nhóm tr�8ng trình bày trong 1 tiLt. 

—  TG ch>c th?o luDn 8 l1p 1 tiLt. 

—  Báo cáo viên �ánh giá kLt qu?. 
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Nội dung 7 

HOẠT ĐỘNG TỔNG KẾT (2 tiết) 

B�n hãy suy nghX, tr? l9i các câu hgi sau: 

Câu h�i 1: B�n hãy nêu nhWng yêu c3u khi tiBn hành ho�t I5ng sRa 

chWa, b;o qu;n TBDH. 

  

  

  

  

  

Hãy ��i chi�u v�i nh ng thông tin d��i �ây �� hoàn thi%n n/i dung câu 

tr' l)i c@a b�n: 

THÔNG TIN PHẢN HỒI 

M�t s0 yêu c:u khi tiLn hành ho�t ��ng sKa ch�a, b?o qu?n TBDH 

nh� sau:  

—  GV ph?i chuOn bM �:y �C s0 l�Nng _DDH theo m)c �ích �  ra (thiLt bM 

cho cô, nh�ng thiLt bM sKa ch�a �i kèm. Ví d): b� sKa ch�a thiLt bM thông 

d)ng nh�: kéo, h= dán, kìm, búa...; kem �ánh rYng lo�i trang, bàn ch?i 

chuyên d)ng m m lau �Xa, v?i m m lau �:u t<,....). 

—  Ki%m tra l�i t<ng lo�i thiLt bM sR ��Nc sK d)ng. 

—  SK d)ng bYng, �Xa, c:n ��Nc �6t trong toàn b� h� th0ng các ph�ng 

pháp d�y h�c nhdm phát huy s>c m�nh tGng hNp cCa c? h� th0ng �ó. 

_=ng th9i, nên ph0i hNp hNp lí v1i các ph�ng ti�n d�y h�c khác, ph?i 

theo m�t trình t& nh$t �Mnh, tu� theo n�i dung giáo d)c. 

—  C:n ph?i phát huy vai trò và hi�u qu? ho�t ��ng cCa GV trong tG ch>c 

ho�t ��ng h�c và vui chi cCa trV. GV ph?i th&c s& �óng vai trò là ng�9i 

tG ch>c, h�1ng d2n trong quá trình d�y trV nhdm giúp trV có c h�i khám 

phá, tìm tòi thL gi1i xung quanh. 

Câu h�i 2: B�n có nhWng I6 xuYt gì cho nhWng l3n tTp huYn tiBp theo? 
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D. KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ  

Câu 1: Anh (chM) hi%u TBDH là gì? 

1.  Hình th>c �i u khi%n nhDn th>c cCa HS. 

2. ChC yLu là các thiLt bM.  

3. Là ph�ng ti�n �i u khi%n nhDn th>c cCa HS. 

4. Ngu=n tri th>c, ph�ng ti�n giúp HS lXnh h�i kiLn th>c. 

Fáp án �úng: Ý 3, 4 

Câu 2: Theo anh (chM) TBDHMN có ph?i là _D_C không? 

1. _úng. 

2. Sai. 

Fáp án �úng: Ý 1. 

Câu 3: Hãy nêu các lo�i hình TBDHMN ? 

1. Tranh ?nh các lo�i (tranh minh ho�, truy�n tranh, tranh các chC �i%m, 

tranh tìm hi%u môi tr�9ng t& nhiên và xã h�i; lô tô, �ô mi nô,...) 

2. Mô hình, m2u vDt (Các lo�i cây cC, qu?, con gi0ng, nhà cKa,...) 

3. D)ng c) : Các b� �= lap ghép, xLp hình; các b� d)ng c) cho trV h�c toán; 

b� d)ng c) vòng: vòng, gDy, bóng,... cho trV phát tri%n vDn ��ng; b� nh�c 

c): �àn, mõ, xac xô,... cho trV làm quen v1i âm nh�c, sân kh$u r0i,... 

4. BYng (�Xa) ghi âm, ghi hình: các bài hát, ��c th,... 

5. Ph:n m m trò chi. 

6. TBDH hi�n ��i. 

7.  TBDH truy n th0ng. 

Fáp án �úng: Ý 6, 7 

Câu 4: Hãy nêu vai trò cCa _D_C, TBDH t0i thi%u dùng cho GDMN 

trong s& phát tri%n toàn di�n trV m:m non. 

1.  Phát tri%n trí tu�. 

2.  Phát tri%n ngôn ng�. 

3.  Phát tri%n tình c?m, kX nYng xã h�i. 

4.  Phát tri%n th% l&c, s>c khoV. 

5.  Phát tri%n thOm mX. 

6.  C? 5 ý trên � u �úng. 

Fáp án �úng: Ý 6. 
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Câu 5: Theo anh (chM) nhdm b?o qu?n h� th0ng TBDH tr�9ng h�c c:n có 

nh�ng yêu c:u gì v  CSVC?  

1.  Yêu c:u không gian. 

2.  Trình �� sK d)ng thiLt bM cCa GV. 

3.  Yêu c:u v  h= s, sG sách. 

4. B0 trí sap xLp b?o qu?n thiLt bM. 

5.  Th�9ng xuyên thay �Gi thiLt bM m1i. 

6. C? 5 ý trên � u �úng 

Fáp án �úng: Ý 6 

Câu 6: Anh (chM) hi%u thL nào v  b?o qu?n? 

1.  C$t gi�.  

2.  Gi� gìn. 

3. Gi� gìn, trông nom �% khgi h� hgng, hao h)t. 

Fáp án �úng: Ý 3. 

Câu 7: Hãy nêu vai trò cCa vi�c b?o qu?n thiLt bM, �= dùng giáo d)c và  

d�y h�c?  

1. Giúp cho n n kinh tL phát tri%n. 

2. Phòng ch0ng, ngYn ng<a tai n�n th�ng tích cho cô và trV. 

3. GV ��Nc ng=i chi v1i trV. 

4. Nâng cao nYng l&c sK d)ng TBDH cho ng�9i GV.  

5. Nâng cao tinh th:n trách nhi�m cCa ng�9i qu?n lí thiLt bM.  

6. Giúp kéo dài tuGi th� cCa TBDH lên nhi u l:n. 

7. T$t c? các ý trên. 

Fáp án �úng: Ý 2, 4, 5, 6. 

Câu 8: Vai trò cCa vi�c tYng c�9ng �Gi m1i công tác qu?n lí thiLt bM, 

_D_C trong tr�9ng m:m non.  

1. _Mnh h�1ng cho vi�c trang bM thiLt bM. 

2. TYng c�9ng ý th>c trách nhi�m cCa GV. 

3. Mang tính kinh tL cao. 

4. Nâng cao ý th>c trách nhi�m cCa ng�9i qu?n lí. 
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5. T$t c? 4 ý trên. 

Fáp án �úng: Ý 5. 

Câu 9: Mu0n b?o qu?n TBDH t0t ng�9i GV c:n ph?i làm gì? 

1.  Có ý th>c gi� gìn thiLt bM. 

2.  BiLt cách sK d)ng thiLt bM. 

3.  Tuân thC �úng quy trình kX thuDt. 

4. C? 3 ý trên. 

Fáp án �úng: Ý 4 

Câu 10: Hãy nêu m�t s0 bi�n pháp b?o qu?n TBDH thông th�9ng trong 

tr�9ng m:m non. 

I.  F�i v�i FDFC truy:n th�ng: 

1. Có phòng 0c, sân bãi �% c$t thiLt bM. 

2. Ép plastic, �&ng trong h�p, �% �= chi trên giá cao. 

3. XLp g�n gàng dq l$y, không ch=ng xLp lên nhau. 

4. Tránh ngu=n nhi�t cao. 

5. Lau s�ch bdng v?i m m sau khi sK d)ng. 

6. Tuân thC quy tac tháo lap kX thuDt. 

7. T$t c? các ý trên. 

II. F�i v�i FDFC hi%n ��i: 

1. Tránh Om �1t, �% ni khô thoáng mát. 

2. C$t trong h�p có khYn m m lót. 

3. Không s9 tay tr&c tiLp vào m6t bYng �Xa. 

4. Tránh ngu=n nhi�t cao. 

5. XLp g�n gàng dq l$y, không ch=ng xLp lên nhau. 

6. Lau s�ch bdng bàn ch?i chuyên d)ng ho6c v?i m m sau khi sK d)ng. 

7. T$t c? các ý trên. 

Fáp án �úng: I. Ý 7; II. Ý 7 
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E. MONG MUỐN 

GV m:m non sau khi nghiên c>u n�i dung module này có th% tiLp t)c 

phát huy nYng l&c sáng t�o trong sK d)ng, sKa ch�a và b?o qu?n _D_C. 

Nâng cao ch$t l�Nng gi9 d�y c/ng nh� ch$t l�Nng GDMN nhdm th&c 

hi�n ch�ng trình GDMN m1i ngày càng có kLt qu?.  
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