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A. GIỚI THIỆU TỔNG QUAN 

Phát tri'n th' ch*t là m.t trong n1m m2t phát tri'n toàn di5n cho tr6 7 

tr89ng m:m non. <' có th' giúp tr6 m:m non ?@t hi5u cao nh*t vD phát 

tri'n th' ch*t, giáo viên m:m non c:n hi'u rõ ?2c ?i'm phát tri'n th' 

ch*t, nhHng yJu tK Lnh h87ng ?Jn sN phát tri'n th' ch*t cOa tr6, nhHng 

mPc tiêu và kJt quL mong ?Si 7 tr6 m:m non vD th' ch*t. 

B. MỤC TIÊU 

1. Về kiến thức 

— Giáo viên nVm ?8Sc ?2c ?i'm phát tri'n th' ch*t cOa tr6 m:m non, 

nhHng yJu tK Lnh h87ng ?Jn phát tri'n th' ch*t cOa chúng, làm nDn tLng 

?' ch1m sóc và giáo dPc th' ch*t cho tr6 phù hSp.  

— Giáo viên xác ?Ynh ?8Sc mPc tiêu và kJt quL mong ?Si 7 tr6 m:m non vD 

th' ch*t. T[ ?ó v\n dPng nhHng ph8]ng pháp hSp lí ?' góp ph:n nâng 

cao hi5u quL phát tri'n th' ch*t cho tr6. 

2. Về kĩ năng 

— Giáo viên có khL n1ng v\n dPng nhHng thông tin vD ?2c ?i'm phát tri'n 

th' ch*t, nhHng mPc tiêu và kJt quL mong ?Si 7 tr6 m:m non vD th' 

ch*t trong quá trình ch1m sóc và giáo dPc tr6 hàng ngày 7 tr89ng m:m 

non.  

— Giáo viên có khL n1ng ?ánh giá mbc ?. phát tri'n th' ch*t cOa tr6  

m:m non. 

3. Về thái độ 

— Giáo viên bLo ?Lm tính khách quan trong vi5c ?ánh giá mbc ?. phát 

tri'n th' ch*t cOa tr6. 

— Giáo viên c:n có ý thbc hec hfi, tN rèn luy5n và phKi hSp vhi gia ?ình cOa 

tr6 ?' ?@t kJt quL mong ?Si vD th' ch*t cOa tr6  

C. NỘI DUNG 

1. Nội dung 1: Phân tích ?2c ?i'm phát tri'n th' ch*t cOa tr6 m:m non  

Các ho@t ?.ng cOa n.i dung 1:  

1.1. Nghiên cbu khái ni5m vD th' ch*t, phát tri'n th' ch*t 

 

 

 



 !C  I%M PH)T TRI%N TH% CH-T, NH/NG M1 C TI2U V5 K7T QU9 MONG  ;I < TR= M>M NON V? TH% CH -T |   
9 

1.2. Xác '(nh '+,c các y.u t1 2nh h+3ng '.n s6 phát tri:n th: ch;t c<a tr> 

m@m non 

1.3. Phân tích mFt s1 hG cH quan c<a cH th: tr> m@m non 

2. Nội dung 2: Bàn luMn vO nhPng mQc tiêu và k.t qu2 mong ',i 3 tr> m@m 

non vO th: ch;t 

Các hoUt 'Fng c<a nFi dung 2: 

2.1. LiGt kê nhPng mQc tiêu 3 tr> m@m non vO th: ch;t 

2.2. Xác '(nh k.t qu2 mong ',i 3 tr> m@m non vO th: ch;t 

3. Nội dung 3: Yánh giá mZc 'F phát tri:n th: ch;t c<a tr> m@m non 

Các hoUt 'Fng c<a nFi dung 3: 

3.1. Phân tích nFi dung 'ánh giá mZc 'F phát tri:n th: ch;t c<a tr>  

m@m non 

3.2. Yánh giá mZc 'F phát tri:n th: ch;t c<a tr> nhà tr> 

3.3. Yánh giá mZc 'F phát tri:n th: ch;t c<a tr> m[u giáo 

HO"T %&NG C*A CÁC N&I DUNG 

S" ti%t 

TT Tên n)i dung Các ho2t 3)ng c4a n)i dung 

T6 

h7c 

Lí 

thuy%t 

1 

 

Phân tích '\c 

'i:m phát tri:n 

th: ch;t c<a tr> 

m@m non 

1. Nghiên cZu khái niGm vO th: ch;t  

2. Xác '(nh '+,c các y.u t1 2nh h+3ng 

'.n s6 phát tri:n th: ch;t c<a tr> m@m 

non 

3. Phân tích mFt s1 hG cH quan c<a cH th: 

tr> m@m non 

 

3 

 

2 

2 

Bàn luMn vO 

nhPng mQc 

tiêu và k.t qu2 

mong ',i 3 tr> 

m@m non vO 

th: ch;t 

1. LiGt kê nhPng mQc tiêu 3 tr> m@m non 

vO th: ch;t 

2. Xác '(nh k.t qu2 mong ',i 3 tr> m@m 

non vO th: ch;t 

 

2 

 

2 
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S! ti%t 

TT Tên n)i dung Các ho2t 3)ng c4a n)i dung 

T6 

h7c 

Lí 

thuy%t 

3 

 

!ánh giá m(c 

*+ phát tri/n 

th/ ch0t c1a tr3 

m4m non 

1. Phân tích n+i dung *ánh giá m(c *+ 

phát tri/n th/ ch0t c1a tr3 m4m non 

2. !ánh giá m(c *+ phát tri/n th/ ch0t 

c1a tr3 nhà tr3 

3. !ánh giá m(c *+ phát tri/n th/ ch0t 

c1a tr3 m@u giáo 

 

4 

 

2 

 

Nội dung 1 

PHÂN TÍCH ĐẶC ĐIỂM PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT CỦA TRẺ 

MẦM NON 

1. MỤC TIÊU  

1.1. Kiến thức 

—  Hi/u rõ khái niEm th/ ch0t và nhGng phHm trù liên quan *Mn th/ ch0t nói 

chung và cho tr3 m4m non nói riêng. 

—  NPm *QRc các yMu tT Unh hQVng *Mn sX phát tri/n th/ ch0t c1a tr3 m4m non. 

—  Hi/u *QRc nhGng Unh hQVng *Mn các cY quan c1a cY th/ tr3 m4m non 

khi cho tr3 rèn luyEn th/ ch0t. 

1.2. Kĩ năng  

—   V\n d]ng các khái niEm phát tri/n th/ ch0t vào viEc ch^m sóc tr3 m4m 

non, chú ý *Mn nguyên tPc vba s(c, nguyên tPc tb *Yn giUn *Mn ph(c tHp, 

nguyên tPc phTi hRp giGa *+ng và tcnh... 

—  Tb các yMu tT Unh hQVng *Mn sX phát tri/n th/ ch0t c1a tr3, xác *fnh 

*QRc nhGng yMu tT mang tính *igu kiEn, nhGng yMu tT mang tính quyMt 

*fnh *Mn nhGng tr3 thu+c lhp mình ph] trách. 

1.3. Thái độ 

Xác *fnh m+t cách sâu sPc vg tr"ng thái tâm lí t-t Unh hQVng *Mn sX phát 

tri/n th/ ch0t c1a tr3 m4m non nhQ thM nào. 
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2. KIỂM TRA ĐẦU VÀO 

B!ng s& hi)u bi,t và th&c ti1n công tác c4a mình, anh (ch:) tr= l?i nh@ng 

câu hBi dDEi Fây. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Câu h%i 1: Anh (ch:) hi)u th, nào là th) chKt? 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Câu h%i 2: Theo anh (ch:), th) chKt bao gOm nh@ng thành tP nào? Trong 

nh@ng thành tP Ky, thành tP nào mang tính quy,t F:nh và vì sao? 

  

  

   

  

   

Câu h%i 3: Anh (ch:) bi,t gì vS nh@ng y,u tP =nh hDTng F,n s& phát tri)n 

th) chKt c4a trV mWm non? 

  

  

   

  

  

Câu h%i 4: Anh (ch:) hãy gi=i thích câu nói: “C] th) c4a trV mWm non là 

c] th) chDa hoàn thi^n”. 

  

  

   

  

  

Anh (ch:) FPi chi,u các câu tr= l?i c4a mình vEi thông tin trong các ho`t 

Fang sau. 
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3. CÁC HOẠT ĐỘNG  

Ho"t %&ng 1: Nghiên c(u khái ni,m v/ th1 ch2t.  

Ho"t %&ng 2: Nghiên c(u các y5u t6 7nh h89ng :5n s< phát tri1n th1 ch2t. 

Ho"t %&ng 3: Phân tích mBt s6 h, cC quan cFa cC th1 trG mHm non. 

4. NỘI DUNG CÁC HOẠT ĐỘNG 

4.1. Hoạt động 1: Nghiên c(u khái ni,m v/ th1 ch2t.  

Th1 ch2t là ch2t l8Mng cC th1 con ng8Ni có th1 vPn dRng vào th<c hi,n 

mBt vi,c nào :ó trong hSc tPp, lao :Bng, th1 thao,... 

PhUm trù th1 ch2t thông th8Nng bao gYm b6n mZt sau: 

—  T!m vóc c' th* là trUng thái phát tri1n v/ hình thái, c2u trúc cC th1 bao 

gYm trình :B phát dRc sinh tr89ng, th1 hình và t8 th5 thân ng8Ni cFa con 

ng8Ni. Sinh tr89ng chF y5u ch` quá trình bi5n :ai cFa cC th1 tb nhc :5n 

ldn, tb nhe :5n nZng, tb th2p :5n cao, nó ph7n ánh quá trình bi5n :ai 

dHn cFa kh6i l8Mng cC th1, k5t qu7 cFa phát dRc. Phát dRc là ch` quá 

trình bi5n :ai không ngbng cFa t5 bào, các cC quan, s< hoàn thi,n dHn 

hình thái và s< thành thRc dHn ch(c nfng cFa cC th1, ph7n ánh quá trình 

bi5n :ai ph(c tUp v/ ch2t l8Mng cC th1 con ng8Ni. Sinh tr89ng và phát 

dRc cFa cC th1 con ng8Ni có m6i quan h, chZt chg, d<a vào nhau tYn tUi, 

thúc :hy nhau phát tri1n. Th1 hình bình th8Nng, t8 th5 :ep cFa cC th1 

cing ph7n ánh mBt phHn m(c :B hoàn thi,n các ch(c nfng sinh lí cFa 

cC th1. 

—  N,ng l0c c' th* là bi1u hi,n nfng l<c tham gia vPn :Bng th1 l<c. Nó bao 

gYm hai mZt: t6 ch2t th1 l<c và nfng l<c hoUt :Bng cC b7n cFa cC th1. 

Quá trình phát tri1n nfng l<c cC th1 là nhân t6 quan trSng thúc :hy hình 

thái, c2u trúc, s< nhkp nhàng gila các ch(c nfng sinh lí cFa cC th1  

phát tri1n. 

—  N,ng l0c thích 2ng c3a c' th* là bi1u hi,n nfng l<c thích (ng cFa cC th1 

:6i vdi môi tr8Nng bên ngoài, trong :ó có c7 nfng l<c ch6ng b,nh tPt. 

—  Tr6ng thái tâm lí là bi1u hi,n tình c7m, ý chí, cá tính,... cFa con ng8Ni. 

TrUng thái tâm lí t6t là mBt :7m b7o quan trSng :1 cC th1 khoG mUnh. 

Trong b6n phUm trù nêu trên, chúng ta cHn :Zc bi,t quan tâm :5n trUng 

thái tâm lí. B9i vì, :1 cho trG có trUng thái tâm tí t6t, giáo viên cHn ph7i 

rèn luy,n trUng thái tâm lí t6t không ch` trong quá trình chfm sóc và giáo 

dRc trG nói riêng, mà còn c7 trong cuBc s6ng hàng ngày. 
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Giáo viên c)n hi+u rõ khái ni0m v2 s4c kh5e c7a con ng:;i, =ó là mAt 

trCng thái thoDi mái c7a con ng:;i v2 th+ chEt, tinh th)n và xã hAi. 

4.2. Hoạt động 2: Nghiên c4u các yKu tL Dnh h:Mng =Kn sN phát tri+n  

th+ chEt. 

Phát tri+n th+ chEt là quá trình thay =Si hình thái và ch4c nTng sinh hUc 

c7a cV th+ con ng:;i, là tSng hWp các =Xc tính v2 hình thái c7a cV th+, 

=Xc tr:ng cho quá trình tr:Mng thành c7a cV th+ M mZi giai =oCn  

phát tri+n. 

M\c tiêu giáo d\c m)m non là tCo =i2u ki0n tLt nhEt =+ tr^ phát tri+n th+ 

chEt, ngôn ng`, nhan th4c, tình cDm và thbm mc. 

Nói =Kn sN phát tri+n th+ chEt M tr̂  em là =2 cap =Kn sN ldn lên c7a tr  ̂v2 

mXt hình th+ bên ngoài, nh`ng thay =Si và hoàn thi0n ch4c nTng c7a các 

cV quan t:Vng 4ng vdi tfng =A tuSi. 

gánh giá sN phát tri+n th+ chEt c7a tr^ em dNa vào các chh sL v2 hình thái 

và ch4c nTng sinh hUc c7a cV th+. 

—  Chh sL hình thái bao gkm: chi2u cao, cân nXng, vòng =)u, mUc rTng,... 

—  Ch4c nTng sinh hUc là chh hoCt =Ang c7a các cV quan và h0 cV quan c7a 

cV th+ M trCng thái tcnh hoXc d:di tác =Ang c7a l:Wng van =Ang. MAt sL 

các chh sL nh:: nhop tim, nhop hô hEp, huyKt áp,... 

SN phát tri+n th+ chEt c7a tr̂  em khác nhau M các l4a tuSi khác nhau. 

Tuy nhiên, trong cùng mAt =A tuSi sN phát tri+n th+ chEt disn ra theo 

nh`ng quy luat nhEt =onh. SN phát tri+n th+ chEt có liên quan chXt cht 

vdi các yKu tL di truy2n và môi tr:;ng sLng c7a tr  ̂em. Nó có Dnh h:Mng 

trNc tiKp hoXc gián tiKp =Kn các lcnh vNc phát tri+n van =Ang và tinh th)n 

c7a tr^. 

Trong 6 nTm =)u, tr̂  em có =Xc =i+m phát tri+n mCnh mt tEt cD các cV 

quan và h0 cV quan c7a cV th+. Tr^ em sinh ra =:Wc thfa h:Mng nh`ng 

=Xc =i+m sinh vat. Nh`ng =Xc =i+m này là cV sM cho sN phát tri+n th+ 

chEt và tâm lí M giai =oCn sau. Nh`ng yKu tL quyKt =onh tf nh`ng 

tháng =)u tiên trong cuAc =;i =4a tr^ =ó là môi tr:;ng xung quanh và 

sN giáo d\c. 

—  Tu"i nhà tr*: Tr^ em tf 3 =Kn 36 tháng tuSi: MAt trong nh`ng chh sL quan 

trUng c7a sN phát tri+n th+ chEt là sN tTng cân bình th:;ng. Ngoài ra, c)n 

chú ý =Kn chh sL chi2u cao, kích th:dc vòng =)u, mUc rTng,... Tình trCng 

các h0 cV, h0 x:Vng, h0 th)n kinh, các cV quan nAi tCng cyng nh: sN phát 

tri+n  tâm lí có ý nghca to ldn =Li vdi sN phát tri+n cân =Li c7a tr^. 
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 —  Tu$i m'u giáo: Tr# em t' 3 )*n 6 tu.i: 1ây là th7i kì thu:n l;i )< tr# ti*p 

thu và c@ng cB các kD nEng cFn thi*t. Tr# em lHa tu.i này lJn nhanh, cLm 

thMy nhN gFy hOn, mMt v# tròn trDnh, m:p mQp )ã có T tu.i nhà tr#. 1Uc 

trNng c@a tr# em lHa tu.i mVu giáo là cO th< phát tri<n chNa .n )Xnh và 

khL nEng v:n )Yng còn hQn ch*. 

Y-u t/ 0nh h34ng 5-n th6 ch8t là ch* )Y dinh dN[ng, b]nh t:t và s_ chEm 

sóc sHc kh`e, y*u tB tình cLm, di truyan, bi*n dX, b]nh t:t, môi trN7ng, 

rèn luy]n th< l_c và hoQt )Yng th< thao,... trong )ó hoQt )Yng th< ddc th< 

thao khoa hec, thích h;p vJi tr# em là mYt y*u tB tích c_c nhMt, có hi]u 

quL nhMt )< tEng cN7ng th< chMt cho tr#. 

Ch- 5: dinh d3<ng 

Ch* )Y dinh dN[ng có mBi quan h] chUt chi gija dinh dN[ng vJi tEng 

trNTng và phát tri<n. Cung cMp các chMt dinh dN[ng )@ lN;ng và )@ chMt 

rMt quan treng cho s_ phát tri<n bình thN7ng. Suy dinh dN[ng có Lnh 

hNTng không tBt )*n h] thBng thFn kinh trung NOng, do )ó Lnh hNTng 

)*n s_ phát tri<n các khL nEng trí tu] và thích Hng T tr#, )Uc bi]t n*u suy 

dinh dN[ng xLy ra T th7i kì não )ang phát tri<n. Ngoài ra, tr# suy dinh 

dN[ng dn bX nhinm khuon và giLm hoUc mMt khL nEng chBng )[ b]nh t:t. 

Khi suy dinh dN[ng xLy ra T )Y tu.i mFm non, si hQn ch* s_ phát tri<n 

bY xNOng, gây còi xNOng, thMp bé và tr# hay bX Bm y*u. N*u tr# chr bX suy 

dinh dN[ng trong mYt th7i gian ngsn, thì s_ thMp bé có th< )iau chrnh 

)N;c khi có s_ can thi]p dinh dN[ng. Tuy nhiên, khL nEng hui phdc )N;c 

không phLi lúc nào cwng dn dàng. 

Trong nhjng nEm gFn )ây, Lnh hNTng c@a suy dinh dN[ng kéo dài )*n 

tình trQng ch:m phát tri<n bY não và tinh thFn )ã )N;c chHng minh. Suy 

dinh dN[ng xLy ra T tr# Mu nhi si làm giLm hoQt )Yng th< l_c, tr# không 

chXu chOi, hay m]t m`i, co mình và ít quan tâm )*n mei ngN7i cwng nhN 

môi trN7ng xung quanh, do )ó hQn ch* ti*p thu kinh nghi]m c@a tr#. Suy 

dinh dN[ng protein — nEng lN;ng dVn )*n ch:m phát tri<n c@a não và s_ 

lDnh hYi các chHc nEng tâm lí, )< lQi h:u quL lâu dài )*n tNOng lai c@a tr# 

(kém thành )Qt trong xã hYi, kém thích nghi xã hYi...). Tuy nhiên cFn 

phân bi]t gija nguyên nhân do suy dinh dN[ng vJi nguyên nhân do môi 

trN7ng chEm sóc — giáo ddc tr# nghèo nàn va các kích thích phát tri<n. 

Béo phì 

NgN;c lQi vJi suy dinh dN[ng là béo phì, )ó là tình trQng cwng có nguyên 

nhân va mUt th< chMt và tâm lí, mUc dù béo phì chNa )e dea ngay cuYc 
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s!ng. Béo phì là tình tr0ng v23t quá tr7ng l23ng c9n có, do =n nhi?u h@n 

so vAi mCc sD dEng cho viFc Gáp Cng các nhu c9u n=ng l23ng c@ bIn. 

Béo phì th2Jng gây ra cao huyNt áp, Gái G2Jng, bFnh túi mPt, bFnh tim 

m0ch. Các chi phí v? mSt xã hVi và tâm th9n cWng t=ng lên. 

B!nh t&t và s* ch,m sóc s/c kh1e 

Yây là mVt trong các yNu t! Inh h2Zng GNn s[ lAn. ViFc ch=m sóc sCc 

kh^e G9y G` rat quan tr7ng cho s[ lAn lên mVt cách bình th2Jng. NNu trc 

!m Gau nhi?u tháng sd be chPm lAn rõ rFt. C@ chN làm cho t!c GV lAn 

chPm Gi khác nhau giga các bFnh. h mVt s! bFnh có s[ thay Gii cân 

bjng nVi tiNt, GSc biFt thay Gii bài tiNt hoocmon th23ng thPn. Tuy vPy, 

nNu trc nhPn G23c s[ ch=m sóc y tN G9y G`, ngay khi kh^i bFnh nó sd 

Guii kep t!c GV lAn, có khi G0t gap hai l9n bình th2Jng, do Gó trc có thl 

G0t G23c cân nSng, chi?u cao bình th2Jng. 

Nhu c9u ch=m sóc y tN G9y G  ̀G23c nhan m0nh Z lCa tuii này vì trc dm be 

bFnh nhimm khunn. Tuy vPy, các bFnh nh2 sZi, quai be không gây ra suy 

dinh d2png nNu trc G23c =n u!ng ch=m sóc G9y G`. Trc c9n G23c tiêm 

ch`ng G9y G` và theo dõi s[ phát triln thl chat, sCc kh^e bjng bilu Gq 

t=ng tr2Zng. 

Y4u t6 tình c8m 

Trong khi viFc hqi phEc suy dinh d2png phE thuVc mVt ph9n vào các yNu 

t! thl chat (do mCc GV và thJi gian suy dinh d2png), các yNu t! tình cIm 

cWng có Inh h2Zng Gáng kl.  

R!i lo0n phát triln và tình tr0ng lùn: Inh h2Zng c`a các yNu t! tình cIm 

GNn s[ t=ng tr2Zng còn gây ra tình tr0ng r!i lo0n G23c biNt là tình tr0ng 

lùn, mSc dù trc có dinh d2png G` nh2ng chúng be l0m dEng tình cIm và 

be b^ mSc, thiNu tình yêu th2@ng. Tình tr0ng thiNu hEt tình cIm Gã Cc 

chN s[ bài tiNt G` hoocmon t=ng tr2Zng. Tình tr0ng này th2Jng gSp tx 

tuii au th@, trc be r!i lo0n s[ lAn do hPu quI c`a thiNu hEt tình cIm. 

Phát hi!n s<m tr> có khuy4t t&t và @A phòng các tai nFn 

Tai n0n có thl xIy ra Z m7i lCa tuii liên quan GNn s[ s!ng c`a trc và các 

th2@ng tPt có khi kéo dài su!t cuVc GJi. D2Ai 1 tuii, trc th2Jng be sSc, 

hóc, ngã, b^ng và ngV GVc. Nguyên nhân th2Jng do cha m{ thiNu quan 

tâm giám sát trc. h GV tuii 1 — 4 tuii, trc Gi l0i, ch0y nhIy, leo trèo và 

thích tò mò thám hilm, các tai n0n th2Jng xIy ra t0i nhà hoSc xung 

quanh nhà, trong bNp, hoSc Z các trung tâm gig trc. Các tai n0n th2Jng 
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g!p là b'ng, ngã, ng+ ,+c, ch/y máu ph4n m5m. Trên 5 tu<i, các tai n?n 

th@Ang x/y ra bên ngoài nhà. Tính cách m?nh mE cFa trG trai làm cho nó 

dJ bK tai n?n hLn trG gái. Tuy nhiên, mMi trG ,5u có thN bK ,e dMa nPu môi 

tr@Ang không an toàn và ng@Ai lTn không chú ý t?o môi tr@Ang an toàn 

cho trG. 

Phát hiXn sTm các khuyPt tZt v5 vZn ,+ng, thK giác, thính giác trong ba 

tháng ,4u và n[m ,4u và x\ lí kKp thAi sE có nhi5u cL h+i h]i ph^c. Nhi5u 

khuyPt tZt ` trG có thN ng[n ngaa ,@bc bcng các biXn pháp không tdn 

kém nh@ tiêm chFng, viên nang vitamin A, c/i thiXn các ,i5u kiXn vX sinh 

phòng bXnh, t[ng c@Ang dinh d@hng... 

Môi tr&'ng 

—  Môi tr@Ang tk nhiên liên quan ,Pn vX sinh môi tr@Ang, b/o vX môi 

tr@Ang, n@Tc s?ch, gi/m các yPu td tác h?i. 

—  Môi tr@Ang xã h+i liên quan làm phong phú môi tr@Ang ch[m sóc giáo 

d^c trG. 

Ho,t -.ng v0n -.ng 

Các nhà nghiên cnu ,5u cho rcng: vZn ,+ng có thN giúp con ng@Ai lo?i 

b' tr?ng thái tâm lí c[ng thqng, làm cho con ng@Ai quên ,i âu s4u phi5n 

não, tâm tình sE vui vG lên. TrG em vdn có ,!c ,iNm hiPu ,+ng, thích vZn 

,+ng. VZn ,+ng cL thN thích ,áng có thN kích thích trung khu tình c/m 

cFa trG em, làm cho trG vui vG, tình c/m h@ng phtn, vZn ,+ng có thN 

chuyNn dKch tâm lí cFa trG em, gi/m thiNu viXc t?o ra các tình c/m không 

lành m?nh  ̀ chúng ho!c làm cho tình c/m không lành m?nh cFa trG 

,@bc lo?i b', gi/m bTt m+t cách th'a ,áng.  

TrG em tham gia vZn ,+ng cL thN vTi khdi l@bng hbp lí còn có thN làm 

cho n[ng l@bng quá nhi5u trong cL thN ,@bc tiêu hao, làm cho trG c/m 

thty tho/i mái nhu nhàng. Trong quá trình vZn ,+ng, khi trG em ,?t ,@bc 

sk thành công, c/m th^ tình c/m tdt ,up sE làm cho các em ho?t bát, c`i 

m`, tích ckc và tràn ,4y lòng tin. 

Tóm l?i, giáo viên c4n nhZn thnc m+t cách ,4y ,F ,]ng thAi nên khai 

thác hPt giá trK cFa vZn ,+ng cL thN ,di vTi sk phát triNn tâm lí cFa trG 

em, sao cho vZn ,+ng cL thN trG em vaa có thN ,@bc rèn luyXn cL thN, 

t[ng c@Ang thN chtt, l?i vaa có thN thúc ,wy và phát triNn tâm lí cFa các 

em m+t cách có ích, ta ,ó giúp các em phát triNn toàn diXn v5 mMi m!t.  
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4.3. Hoạt động 3: Phân tích m)t s+ h, c- quan c1a c- th2 tr4 m5m non. 

H! th%n kinh: T9 lúc tr4 m<i sinh, h, th5n kinh c1a tr4 ch@a chuAn bC 

D5y D1 D2 thFc hi,n các chHc nIng c1a mình. H, th5n kinh thFc vNt c1a 

tr4 phát tri2n h-n. SF phát tri2n c1a h, th5n kinh Q tr4 mRu giáo Dã Q 

mHc D) cao h-n so v<i tr4 em lHa tuUi nhà tr4. SF tr@Qng thành c1a các tW 

bào th5n kinh c1a DXi não kWt thúc. Tuy nhiên, Q tr4 em quá trình h@ng 

phZn và Hc chW ch@a cân b[ng, sF h@ng phZn mXnh h-n sF Hc chW. Do 

Dó, ph^i D+i x` thNn trang v<i tr4, tránh D2 tr4 ph^i thFc hi,n m)t kh+i 

l@bng vNn D)ng quá sHc hocc kéo dài thfi gian vNn D)ng sg làm tr4 m,t 

mhi. Tr4 em t9 4 DWn 6 tuUi, quá trình Hc chW tích cFc d5n d5n phát tri2n. 

Tr4 Dã có kh^ nIng phân tích, Dánh giá, hình thành kk nIng, kk x^o vNn 

D)ng và phân bi,t D@bc các hi,n t@bng xung quanh.  

H, th5n kinh có tác dlng chi ph+i và Dimu tiWt D+i v<i vNn D)ng c- th2, vì 

vNy hoXt D)ng vNn D)ng c1a tr4 có hai tác dlng: thúc DAy sF phát tri2n 

công nIng c1a tU chHc c- bpp và thúc DAy sF phát tri2n công nIng c1a h, 

th5n kinh. VNn D)ng c- th2 c1a tr4 có th2 c^i thi,n tính không cân b[ng 

c1a quá trình th5n kinh Q chúng. Song c5n chú ý t<i sF luân phiên gisa 

D)ng và tknh trong quá trình vNn D)ng c1a tr4. 

H! v+n ,-ng bao gtm h, x@-ng, h, c- và kh<p. 

H! x$%ng c1a tr4 ch@a hoàn thành c+t hoá, thành ph5n hoá hac x@-ng 

c1a tr4 có chHa nhimu n@<c và chZt hsu c- h-n chZt vô c- so v<i ng@fi 

l<n, nên có nhimu sln x@-ng, x@-ng mmm, du bC cong, gãy. 

VNn D)ng c- th2 hbp lí có th2 làm cho hình thái cZu trúc x@-ng c1a tr4 

em có chuy2n biWn t+t nh@: thành x@-ng d5y lên, D@fng kính to ra, tIng 

D@bc công nIng ch+ng Dv áp lFc, ch+ng cong vwo, ch+ng gãy x@-ng,... 

H! c% c1a tr4 em phát tri2n yWu, tU chHc c- bpp còn ít, các sbi c- nhh, 

m^nh, thành ph5n n@<c trong c- t@-ng D+i nhimu, nên sHc mXnh c- bpp 

còn yWu, c- nhanh m,t mhi. Do Dó, tr4 Q lHa tuUi này không thích v<i sF 

cIng thyng lâu c1a c- bpp, c5n xen kg gisa vNn D)ng và nghz ng-i thích 

hbp trong thfi gian luy,n tNp. 

Khi tr4 D@bc th@fng xuyên tham gia vNn D)ng th2 lFc hbp lí sg tIng 

c@fng hi,u qu^ công nIng các tU chHc c- bpp, làm cho sHc mXnh và sHc 

bmn c1a c- bpp phát tri2n. 

Trong sinh hoXt hàng ngày c1a tr4 Q tr@fng c|ng nh@ Q gia Dình, ng@fi 

l<n c5n chú ý t<i t@ thW thân ng@fi c1a tr4, không nên cho tr4 ngti và 
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 !ng quá s)m s+ ,nh h./ng không t3t  4n  5 cong sinh lí c;a c5t s3ng, 

d? bA gù hoCc vEo c5t s3ng,... 

Kh"p c;a trH có  Cc  iJm là L kh)p còn nông, cO bPp xung quanh kh)p 

còn mRm y4u, dây chUng lVng lHo, tính vWng chPc c;a kh)p t.Ong  3i 

kém. HoZt  5ng v[n  5ng phù h\p v)i l!a tuLi c;a trH s+ giúp kh)p  .\c 

rèn luy_n, t`  ó tang dbn tính vWng chPc c;a kh)p. 

cJ h_ v[n  5ng c;a trH thdc hi_n t3t ch!c nang v[n  5ng, cbn ph,i 

th.eng xuyên cho trH luy_n t[p h\p lí, v`a s!c và chú ý  4n t. th4 thân 

ng.ei  úng c;a trH trong  ei s3ng hàng ngày. 

H! tu%n hoàn là m5t h_ th3ng  .eng 3ng khép kín do tim và mZch chu 

tZo thành, còn gii là h_ tim mZch. V[n  5ng c;a tim ch; y4u dda vào sd 

co bóp c;a cO tim. S!c co bóp cO tim c;a trH còn y4u, mli lbn co bóp chm 

chuyJn  i  .\c m5t l.\ng máu rht ít, nh.ng mZch  [p nhanh hOn / 

ng.ei l)n. TrH càng nhV tuLi thì tbn s3 mZch  [p càng nhanh. ciRu hoà 

thbn kinh tim / trH còn ch.a hoàn thi_n, nên nhAp co bóp d? mht Ln 

 Anh, cO tim d? h.ng phhn và chóng m_t mVi khi tham gia v[n  5ng kéo 

dài. Nh.ng khi thay  Li hoZt  5ng, tim c;a trH em nhanh hri phsc. 

Các mZch máu c;a trH r5ng hOn so v)i ng.ei l)n, do  ó áp ldc c;a máu 

y4u. Cbn c;ng c3 các cO tim cung nh. các thành mZch, làm cho nhAp 

 i_u co bóp c;a tim t3t hOn và phát triJn kh, nang thích !ng v)i sd thay 

 Li l.\ng v[n  5ng  5t ng5t. 

cJ tang c.eng công nang c;a tim, khi cho trH luy_n t[p, nên  a dZng hoá 

các dZng bài t[p, nâng dbn l.\ng v[n  5ng cung nh. c.eng  5 v[n  5ng, 

ph3i h\p  5ng và tvnh m5t cách nhAp nhàng. 

H! hô h+p  .\c chu thành b/i  .eng hô hhp grm mui, mrm, hing, khí 

qu,n, nhánh ph4 qu,n và phLi. 

c.eng hô hhp c;a trH em t.Ong  3i hEp, niêm mZc  .eng hô hhp mRm 

mZi, mao mZch phong phú, d? phát sinh nhi?m c,m. Khí qu,n c;a trH 

em nhV, không khí  .a vào ít, trH th/ nông nên kh, nang trao  Li không 

khí c;a phLi kém. Th/ nông làm cho thông khí phLi ch.a Ln  Anh, tZo 

nên sd !  ing không khí / phLi, do  ó nên ti4n hành thJ dsc / ngoài 

trei, nOi không khí thoáng mát. 

Khi v[n  5ng, cO thJ trH  òi hVi l.\ng trao  Li khí tang lên rõ r_t,  iRu 

này thúc  yy các t4 bào phLi tham gia vào v[n  5ng hô hhp tang lên, 

nâng cao tính  àn hri c;a thành phLi, cO hô hhp mZnh dbn lên, tang 

l.\ng thông khí phLi và dung tích s3ng. 
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B! máy hô h(p c+a tr/ còn nh2, không ch6u 89ng 8:;c nh<ng v>n 

8!ng quá sAc kéo dài liên tIc, sJ làm cho các cK 8ang v>n 8!ng b6 

thiMu oxi cOn thiMt. Vì v>y, viSc thT 8úng và sâu c+a tr/ khi t>p luySn là 

r(t quan trWng. 

H! trao '(i ch,t: CK thY tr/ 8ang phát triYn 8òi h2i bZ sung liên tIc n[ng 

l:;ng tiêu hao và cung c(p các ch(t t\o hình 8Y kiMn t\o các cK quan và 

mô. Quá trình h(p thI các ch(t T tr/ v:;t cao hKn quá trình phân hu^ và 

8_t cháy. TuZi càng nh2 thì quá trình lan lên và s9 hình thành các tM bào 

và mô c+a tr/ dibn ra càng m\nh. Khác vai ng:di lan, T tr/ em n[ng 

l:;ng tiêu hao cho s9 lan lên và d9 tr< ch(t nhifu hKn là cho ho\t 8!ng 

cK bgp. Do v>y, khi tr/ ho\t 8!ng v>n 8!ng quá mAc, ngay ci khi dinh 

d:jng 8Oy 8+, th:dng dkn 8Mn tiêu hao n[ng l:;ng d9 tr< trong các cK 

bgp và 8Wng l\i nh<ng sin phlm 8!c h\i T các cK quan trong quá trình 

trao 8Zi ch(t. mifu này gây cim giác mSt m2i cho tr/ và inh h:Tng 

không t_t 8Mn công n[ng ho\t 8!ng c+a cK bgp và hS thOn kinh, làm 

giim 8! nh\y cim gi<a hS thOn kinh trung :Kng và nh<ng dây thOn kinh 

8ifu khiYn s9 ho\t 8!ng cK bgp. S9 mSt m2i c+a các nhóm cK riêng l/ 

xu(t hiSn nMu kéo dài ho\t 8!ng liên tIc c+a tpng nhóm cK. Do 8ó, cOn 

th:dng xuyên thay 8Zi v>n 8!ng c+a các nhóm cK, chWn hình thAc v>n 

8!ng phù h;p vai tr/. 

Qua phân tích trên, ta th(y các hS cK quan c+a cK thY msc dù 8im nh>n 

nh<ng nhiSm vI và chAc n[ng khác nhau nh:ng chúng có inh h:Tng  

lkn nhau, ph_i h;p chst chJ vai nhau làm thành m!t thY th_ng nh(t 8Y 

ttn t\i. 

CK thY v>n 8!ng d:ai s9 chi ph_i và 8ifu tiMt c+a hS thOn kinh, d9a vào 

s9 h;p tác chung c+a cK bgp, khap, dây chung 8Y th9c hiSn. Song ho\t 

8!ng c+a cK bgp 8òi h2i 8:;c cung c(p n[ng l:;ng d9a vào s9 h(p thI 

8Oy 8+ các ch(t dinh d:jng c+a hS tiêu hoá. 

V>n 8!ng cK bgp không thY tách rdi oxi d9a vào hS hô h(p. Nh:ng s9 v>n 

chuyYn ch(t dinh d:jng, oxi và các ch(t phM thii l\i cOn có s9 làm viSc 

c+a hS tuOn hoàn. V>n 8!ng cK thY 8òi h2i s9 ph_i h;p nh6p nhàng c+a 

toàn b! cK thY mai có thY th9c hiSn 8:;c, 8tng thdi v>n 8!ng cK thY có 

tác dIng rèn luySn và thúc 8ly toàn b! cK thY phát triYn. ViSc th9c hiSn 

chM 8! v>n 8!ng h;p lí cho tr/ em sJ giúp quá trình phát triYn cK thY c+a 

tr/ t_t hKn, ng:;c l\i sJ có h\i cho sAc kho/ c+a tr/.  
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5. ĐÁNH GIÁ ĐẦU RA 

Sau khi tham gia các ho-t ./ng trên, anh (ch5) hãy tr9 l;i nh<ng câu h>i 

sau .ây: 

Câu h%i 1: Anh (ch5) hãy phân biDt khái niDm thE chFt, phát triEn thE chFt 

và giáo dJc thE chFt cho trK mLm non. 

  

  

  

  

  

  

Câu h%i 2: Theo anh (ch5), thE chFt bao gPm nh<ng thành tQ nào? Trong 

nh<ng thành tQ Fy, thành tQ nào mang tính quyUt .5nh và vì sao? Hãy cho 

m/t ví dJ minh hXa. 

  

  

  

  

  

  

Câu h%i 3: Anh (ch5) hãy phân tích nh<ng yUu tQ 9nh hYZng .Un s[ phát 

triEn thE chFt c\a trK mLm non. Cho ví dJ minh hXa. 

  

  

  

  

  

  

Câu h%i 4: Anh (ch5) hãy gi9i thích câu nói: “C` thE c\a trK mLm non là 

c` thE chYa hoàn thiDn?”. Cho ví dJ minh hXa.  
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Câu h%i tr)c nghi-m khách quan nhi3u l5a ch6n: 

 Câu h%i 5: Phát tri'n th' ch*t c+a con ng/0i: 

a. là m6t quá trình hình thành, thay <=i có tính ch*t quy lu@t các thu6c tính 

vB hình thái, chCc nDng tE nhiên c+a cG th' d/Ii Jnh h/Kng c+a <iBu 

kiMn sOng, trong <ó có giáo dPc th' ch*t. 

b. thEc ch*t là ch*t l/Rng và mCc <6 phát tri'n th' lEc c+a con ng/0i. 

c. là m6t quá trình hình thành, thay <=i hình thái và chCc nDng sinh lí c+a 

cG th' d/Ii Jnh h/Kng c+a <iBu kiMn sOng và môi tr/0ng giáo dPc. 

d. Các câu a; b; c; <Bu <úng. 

Câu h%i 6: ChuYn bZ th' ch*t cho con ng/0i là: 

a. m6t quá trình giáo dPc th' ch*t không chuyên môn hoá, nh[m t\o nên 

nh]ng tiBn <B chung <' <\t k^t quJ trong các lo\i ho\t <6ng khác nhau 

c+a cu6c sOng. 

b. m6t quá trình giáo dPc mà <_c tr/ng c+a nó th' hiMn K viMc giJng d\y các 

<6ng tác và giáo dPc các tO ch*t th' lEc c+a con ng/0i, nh[m chuYn bZ 

cho h` tham gia vào các ho\t <6ng lao <6ng. 

c. m6t quá trình giáo dPc th' ch*t </Rc chuyên môn hoá mang tính 

chuyên biMt <Oi vIi m6t ho\t <6ng nào <ó. 

d. các câu a, b, c, <Bu <úng. 

e. bao gbm cJ a, b, c. 

Câu h%i 7: Giáo dPc th' ch*t con ng/0i: 

a. là m6t quá trình <iBu khi'n sE phát tri'n th' ch*t c+a con ng/0i. 

b. là m6t quá trình giáo dPc nh[m hoàn thiMn vB m_t hình th' và chCc nDng 

tE nhiên c+a con ng/0i. 

c. là m6t quá trình s/ ph\m nh[m truyBn thP và ldnh h6i nh]ng tri thCc vDn 

hoá th' ch*t c+a th' hM tr/Ic cho th^ hM sau, <' thEc hiMn mPc <ích giáo 

dPc th' ch*t. 

d. bao gbm cJ a, b, c. 

e. các câu a, b, c, <Bu <úng. 
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Câu h%i 8: Ng"#i ta quan ni+m giáo d0c th3 ch4t con ng"#i là: 

a. 93 t:o ra và gi= th>ng b@ng vA th3 ch4t và tinh thBn cCa con ng"#i. 

b. mDt hi+n t"Eng tF nhiên, 93 rèn luy+n th3 ch4t nh@m lo:i trK nh=ng thuLn 

lEi do thM giNi v>n minh mang l:i (giPm gi# làm vi+c trong ngày và th#i 

gian trong tuBn, kR thuLt hi+n 9:i: mSi giao l"u thông qua máy vi tính...). 

c. bPn tính hay nhu cBu vLn 9Dng cCa con ng"#i. 

d. mDt hi+n t"Eng xã hDi, ph"Zng ti+n ph0c v0 xã hDi nh@m nâng cao  

th3 ch4t, 9\ng th#i tác 9Dng m:nh m] 9Mn sF phát tri3n tinh thBn cCa 

con ng"#i. 

e. cZ s` xã hDi 93 giáo d0c con ng"#i phát tri3n toàn di+n. 

Câu h%i 9: Hãy ghép hai cDt cho phù hEp vNi nh=ng thành phBn thuDc 

ph:m trù th3 ch4t. 

a.  Te ch4t th3 lFc.                1. Thành phBn thg nh4t. 

b.  Tr:ng thái tâm lí.              2. Thành phBn thg hai. 

c.  TBm vóc cZ th3.               3. Thành phBn thg ba. 

d.  KhP n>ng thích gng cCa cZ th3.  4. Thành phBn thg t". 

e.  Hình thái sinh hSc cCa cZ th3. 

f.  KhP n>ng cCa cZ th3. 

Câu h%i 10 : Hãy ghép hai cDt phù hEp vNi mgc 9D quan trSng giPm dBn 

cCa các h+ cZ quan cCa cZ th3 tro em trong quá trình phát tri3n vLn 9Dng 

cCa chúng  

a. H+ hô h4p.         1. Thg nh4t. 

b. H+ tuBn hoàn.       2. Thg hai. 

c. H+ thBn kinh.       3. Thg ba. 

d. H+ vLn 9Dng.       4. Thg t". 

e. H+ trao 9qi ch4t.     5. Thg n>m. 

1.6. Thông tin ph4n h5i: KMt quP trP l#i nh=ng câu hsi ki3m tra 9Bu vào và 

9Bu ra. 

VLn d0ng các yMu te Pnh h"`ng 9Mn sF phát tri3n cCa tro: 

YMu te di truyAn và môi tr"#ng có Pnh h"`ng qua l:i chvt ch] 9ei vNi sF 

phát tri3n th3 ch4t. TrK mDt se 9vc tính và 9iAu ki+n vA cZ bPn không 

thay 9qi 9"Ec (nh" mwt, tóc, màu da hovc bx câm, 9iMc, mù tK tr"Nc khi 
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sinh ra). Các y-u t0 môi tr34ng có th7 làm bi-n ;<i cân n>ng, chi@u cao, 

tính khí ho>c trí tuD. 

Các kinh nghiDm sEm có th7 có Fnh h3Gng lEn ;-n sH phát tri7n sau này. 

Tuy vLy, ;0i vEi nhMng trN sinh ra trong các gia ;ình không có ;P ;i@u 

kiDn ;7 ;áp Qng các nhu cRu cS bFn cho sH phát tri7n, giáo viên vUn có 

th7 tVo ra nhMng sH thay ;<i n-u cung cWp cho chúng các ;i@u kiDn t0t 

nhWt cho sH phát tri7n hiDn tVi.  

Dinh d3[ng là y-u t0 quan tr]ng nhWt Fnh h3Gng ;-n sH t^ng tr3Gng và 

phát tri7n. Giáo viên cRn n`m ;3ac các thông tin v@ dinh d3[ng và ;óng 

vai trò tích cHc ;7 ;Fm bFo cho trN ;3ac nhLn ;P nhu cRu dinh d3[ng 

hap lí giúp cho sH phát tri7n th7 chWt cPa trN. 

SH g`n bó và tình cFm yêu th3Sng, tôn tr]ng trN cPa ng34i nuôi dVy trN là 

y-u t0 cRn thi-t cho sH phát tri7n bình th34ng cPa trN v@ th7 chWt, tình 

cFm, xã hfi. 

Giáo viên cRn cfng tác ch>t chg vEi gia ;ình ;7 giFm bEt nhMng y-u t0 

tiêu cHc — nâng cao trách nhiDm ch^m sóc trN. 

Nội dung 2 

BÀN LUẬN VỀ NHỮNG MỤC TIÊU VÀ KẾT QUẢ MONG ĐỢI  

Ở TRẺ MẦM NON VỀ THỂ CHẤT 

1. MỤC TIÊU  

1.1. Kiến thức 

—   Hi7u rõ nhMng mkc tiêu G trN mRm non v@ th7 chWt.  

—  N`m ;3ac các k-t quF mong ;ai G trN mRm non v@ th7 chWt. 

1.2. Kĩ năng 

VLn dkng nhMng k-t quF mong ;ai G trN mRm non v@ th7 chWt vào viDc 

rèn luyDn th7 chWt cho trN. 

1.3. Thái độ 

Xác ;pnh mft cách sâu s`c v@ k-t quF mong ;ai G trN mRm non v@ th7 

chWt trong quá trình rèn luyDn vLn ;fng cho trN. 
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2. KIỂM TRA ĐẦU VÀO 

Anh (ch&) (ã nghiên c-u nhi/u v1n b3n tài li7u v/ giáo d;c th< ch=t cho 

tr? mAm non; (ã tCng ch1m sóc giáo d;c th< ch=t cho tr?. VHy m;c tiêu 

giáo d;c th< ch=t cho tr? mAm non là gì? Hãy ki<m tra lOi bPng cách tr3 

lQi hai câu hSi sau: 

Câu h%i 1: Anh (ch&) hãy nêu nhUng m;c tiêu phát tri<n v/ th< ch=t cho 

tr? mAm non.  

—   M;c tiêu phát tri<n th< ch=t X cuYi tuZi nhà tr? 

  

  

  

  

  

  

—  M;c tiêu phát tri<n th< ch=t X cuYi tuZi m\u giáo 

  

  

  

  

  

  

Câu h%i 2: Anh (ch&) hãy nêu các k]t qu3 mong (_i v/ phát tri<n th< ch=t 

cho tr? mAm non. 

—   K]t qu3 mong (_i v/ phát tri<n th< ch=t X cuYi tuZi nhà tr? 
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—  K#t qu' mong ,-i v0 phát tri5n th5 ch7t 8 tu9i m:u giáo 

  

  

  

3. CÁC HOẠT ĐỘNG  

Ho"t %&ng 1: Li<t kê nh?ng m@c tiêu 8 trA mBm non v0 th5 ch7t. 

Ho"t %&ng 2: Xác ,Enh k#t qu' mong ,-i 8 trA mBm non v0 th5 ch7t. 

4. NỘI DUNG CÁC HOẠT ĐỘNG 

4.1. Hoạt động 1: Li<t kê nh?ng m@c tiêu 8 trA mBm non v0 th5 ch7t. 

—  M@c tiêu phát tri5n th5 ch7t 8 cuGi tu9i nhà trA: 

+  KhKe mMnh, cân nPng và chi0u cao phát tri5n bình thTUng theo lWa tu9i. 

+  Thích nghi vZi ch# ,[ sinh hoMt 8 nhà trA. 

+  Th]c hi<n ,T-c các v^n ,[ng c_ b'n theo ,[ tu9i. 

+  Có m[t sG tG ch7t v^n ,[ng ban ,Bu (nhanh nhcn, khéo léo, theng bfng 

c_ th5). 

+  Có kh' neng phGi h-p khéo léo ch ,[ng bàn tay, ngón tay. 

+  Có kh' neng làm ,T-c m[t sG vi<c t] ph@c v@ trong en, ngj và v< sinh  

cá nhân. 

—  M@c tiêu phát tri5n th5 ch7t 8 cuGi tu9i m:u giáo: 

+  KhKe mMnh, cân nPng và chi0u cao phát tri5n bình thTUng theo lWa tu9i. 

+  Th]c hi<n ,T-c các v^n ,[ng c_ b'n m[t cách v?ng vàng, ,úng tT th#. 

+  Có kh' neng phGi h-p các giác quan và v^n ,[ng; v^n ,[ng nhEp nhàng, 

bi#t ,Enh hTZng trong không gian. 

+  Có kn neng trong m[t sG hoMt ,[ng cBn s] khéo léo cja ,ôi tay. 

+  Có m[t sG hi5u bi#t v0 th]c phom và l-i ích cja vi<c en uGng ,Gi vZi  

sWc khKe. 

+  Có m[t sG thói quen, kn neng tGt trong en uGng, gi? gìn sWc khKe và ,'m 

b'o s] an toàn cja b'n thân.  
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4.2. Hoạt động 2: Xác $%nh k)t qu- mong $1i 3 tr5 m6m non v8 th9 ch:t. 

–  Xác $%nh k)t qu- mong $1i 3 tr5 nhà tr5 v8 th9 ch:t. 

3 — 12 tháng 12 — 24 tháng K,t qu/ 

mong 

23i 

3 — 6  

tháng 

6 — 12  

tháng 

12 — 18  

tháng 

18 — 24  

tháng 

24 — 36  

tháng 

1. Th9c 

hi;n 

2<ng tác 

phát 

tri?n các 

nhóm cA 

hô hCp 

1.1. Ph%n 

'ng tích 

c,c khi 

/01c giáo 

viên t6p bài 

t6p phát 

tri;n các 

nhóm c> và 

hô h@p. 

1.1. Ph%n 'ng 

tích c,c khi 

/01c giáo viên 

bài t6p phát 

tri;n các nhóm 

c> và hô h@p. 

1.1. Tích c,c 

th,c hiBn bài 

t6p. Làm /01c 

mDt sF /Dng tác 

/>n gi%n cùng 

cô: gi> cao tay, 

ngLi cúi vN phía 

tr0Oc, nPm gi> 

cao chân. 

1.1. BSt ch0O c 

mDt sF /Dng 

tác theo cô: 

gi> cao tay — 

/0a vN phía 

tr0Oc — sang 

ngang. 

1.1. Th,c hiBn 

/01c các /Dng 

tác trong bài 

th; dWc: hít 

thX, tay, 

l0ng/bWng và 

chân. 

2.1. T, l\y, 

l6t.  

2.1. T, ngLi lên, 

nPm xuFng. 

2.1. T, /i tOi ch_ 

giáo viên (khi 

/01c gai) hocc 

/i tOi ch_ trd 

muFn. 

2.1. Gif /01c 

thgng bPng c> 

th; khi /i 

theo /0hng 

thing (X trên 

sàn) hocc 

cjm /L v6t 

nhk trên hai 

tay và /i hlt 

/omn /0hng 

1,8—2m. 

2.1. Gif /01c 

thgng bPng 

trong v6n 

/Dng /i/chmy 

thay /oi tFc /D 

nhanh — ch6m 

theo cô hocc 

/i trong /0hng 

hpp có bê v6t 

trên tay. 

2.2. ChFng 

tay 0rn 

ng,c, xoay 

ng0hi theo 

các h0Ong. 

2.2. Th,c hiBn 

bò tOi các 

h0Ong khác 

nhau. 

2.2. Bò theo 

bóng lgn//L 

ch>i /01c 

kho%ng 2,5 — 

3m. 

2.2. Th,c hiBn 

phFi h1p v6n 

/Dng tay — 

mSt: bilt lgn — 

bSt bóng vOi 

cô. 

2.2. Th,c hiBn 

phFi h1p v6n 

/Dng tay — 

mSt: tung — 

bSt bóng vOi 

cô X kho%ng 

cách 1m; ném 

vào /ích xa 1 — 

1,2m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Th9c 

hi;n vEn 

2<ng cA 

b/n và 

phát 

tri?n tH 

chCt th? 

l9c ban 

2Ku 

 2.3. T, bám vxn 

vào /L v6t /'ng 

lên /01c và /i 

men. 

2.3. Th,c hiBn 

các v6n /Dng có 

s, phFi h1p: 

bilt lgn, bSt 

bóng vOi cô. 

2.3. PhFi h1p 

tay, chân, c> 

th; trong bò, 

tr0hn chui 

qua vòng, qua 

v6t c%n. 

2.3. PhFi h1p 

tay, chân, c> 

th; trong khi 

bò /; gif /01c 

v6t /ct trên 

l0ng. 
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3 — 12 tháng 12 — 24 tháng K,t qu/ 

mong 

23i 

3 — 6  

tháng 

6 — 12  

tháng 

12 — 18  

tháng 

18 — 24  

tháng 

24 — 36  

tháng 

2.4. Th& hi(n 

s+c m.nh c/a 

c1 b3p trong 

v:n ;<ng: 

ch>ng khuAu 

tay, ;Dy trEFn 

ngEFi lên phía 

trEJc. 

2.4. ThKc hi(n 

s+c m.nh c/a c1 

b3p trong v:n 

;<ng lLn, ném 

bóng: ngOi, lLn 

m.nh bóng lên 

trEJc ;EP c 

khoQng 2,5m; có 

th& tung/hUt 

bóng xa ;EPc 

khoQng 70cm. 

2.4. Th& hi(n 

s+c m.nh c/a 

c1 b3p trong 

v:n ;<ng 

ném, ;á 

bóng: ném 

bZng m<t tay 

lên phía trEJc 

;EPc m<t 

khoQng 1,2m; 

;á bóng lLn 

xa lên trEJc 

t>i thi&u 

1,5m. 

2.4. Th& hi(n 

s+c m.nh c/a 

c1 b3p trong 

v:n ;<ng ném, 

;á bóng: ném 

xa lên phía 

trEJc bZng 

m<t tay, t>i 

thi&u 1,5m. 

3.1. C^m, 

n3m túm 

;O v:t bZng 

cQ bàn tay. 

3.1. B3t chEJ c 

vby 

tay/chào/t.m 

bi(t. 

3.1. ThKc hi(n 

;EPc cc ;<ng 

bàn tay, ngón 

tay khi c^m, gõ, 

bóp, ;:p ;O v:t. 

3.1. Nhft 

;EPc các v:t 

nhg bZng 2 

ngón tay. 

3.1. V:n ;<ng 

ci tay, bàn 

tay, ngón tay —

thKc hi(n 

“múa khéo”. 

 

 

 

3. Th9c 

hi;n v=n 

2>ng c? 

2>ng 

c@a bàn 

tay, 

ngón tay 

 3.2. C%m, n)m, 

l)c ,- ch/i, 

chuy3n v5t t7 

tay này sang tay 

kia. 

3.2. L-ng ,>?c 2 

— 3 hAp, xDp 

ch-ng ,>?c 2 — 3 

khEi vuông. 

3.2. Tháo l)p, 

l-ng ,>?c 3 — 

4 hAp tròn, 

xDp ch-ng 

,>?c 2 — 3 

khEi trM. 

3.2. PhEi h?p 

,>?c cO ,Ang 

bàn tay, ngón 

tay và phEi 

h?p tay—m)t 

trong các hoRt 

,Ang: nhào ,Tt 

nUn; vW tX chim; 

xâu vòng tay, 

chuZi ,eo cX. 

— Xác %&nh k*t qu. mong %2i 4 tr6 m7u giáo v9 th: ch;t 

K"t qu&  

mong +,i 

3 — 4 tu1i 4 — 5 tu1i 5 — 6 tu1i 

1. Th8c hi:n 

+;,c các +=ng 

tác phát tri@n 

các nhóm cB và 

hô hFp 

1.1. Th]c hi^n ,_ 

các ,Ang tác 

trong bài t5p th3 

dMc theo h>ang 

dbn. 

1.1. Th]c hi^n 

,úng, ,%y ,_, nhdp 

nhàng các ,Ang tác 

trong bài th3 dMc 

theo hi^u l^nh. 

1.1. Th]c hi^n ,úng, thu%n thMc 

các ,Ang tác c_a bài th3 dMc 

theo hi^u l^nh hoUc theo nhdp 

ben nhRc/bài hát. B)t ,%u và 

kDt thúc ,Ang tác ,úng nhdp. 



|  MODULE MN 1  
28 

K!t qu&  

mong +,i 

3 — 4 tu1i 4 — 5 tu1i 5 — 6 tu1i 

2.1. Gi& '()c 

th-ng b1ng c2 

th3 khi th5c 

hi6n v8n '9ng: 

— <i h=t 'o?n 

'(@ng hAp  

20cm x 3m. 

— <i kiGng gót 

liên tKc 3m. 

2.1. Gi& '()c 

th-ng b1ng c2 th3 

khi th5c hi6n v8n 

'9ng: 

— B(Mc 'i liên tKc 

trên v?ch kO 

thPng trên sàn. 

— <i b(Mc lùi liên 

ti=p '()c 3m. 

2.1. Gi& '()c th-ng b1ng c2 

th3 khi th5c hi6n v8n '9ng: 

— <i lên, xuVng trên tWm ván 

dài 2m, r9ng 30cm 'Zt dVc 

kho[ng 30 '9. 

— Không làm r2i v8t 'ang '9i 

trên '_u khi 'i trên gh= th3 

dKc. 

— <`ng m9t chân và gi& thPng 

ng(@i trong 10 giây. 

2.2. Ki3m soát 

'()c v8n '9ng: 

— <i/ch?y thay 

'di tVc '9 theo 

'úng hi6u l6nh. 

— Ch?y liên tKc 

trong '(@ng 

dích dic: 3 — 4 

'i3m dích dic 

không ch6ch ra 

ngoài. 

2.2. Ki3m soát 

'()c v8n '9ng: 

<i/ch?y thay 'di 

h(Mng v8n '9ng 

'úng tín hi6u v8t 

chukn: 4 — 5 v8t 

chukn 'Zt dích 

dic. 

2.2. Ki3m soát '() c v8n '9ng: 

<i/ch?y thay 'di ki3u v8n 

'9ng, thay 'di h(Mng theo 

'úng hi6u l6nh. 

 

 

 

 

2. Th8c hi:n 

k< n=ng v?n 

+@ng cA b&n 

và các tE chFt 

trong v?n +@ng 

 2.3. PhVi h)p 

tay — mit trong 

v8n '9ng: 

— Tung bit bóng 

vMi cô: bit '()c 

3 l_n lion không 

r2i bóng kho[ng 

cách 2,5m. 

— T5 '8p — bit 

bóng '()c 3 l_n 

lion, '(@ng kính 

bóng 18cm. 

2.3. PhVi h)p tay — 

mit trong v8n 

'9ng: 

— Tung bit bóng 

vMi ng(@i 'Vi di6n 

(cô/b?n): bit 

'()c 3 l_n lion 

không r2i bóng, 

kho[ng cách 3m. 

— Ném trúng 'ích 

'`ng xa 1,5m và 

cao 1,2m. 

— T5 '8p bóng 

'()c 4 — 5 l_n liên 

ti=p. 

2.3. PhVi h)p tay — mit trong 

v8n '9ng: 

— Bit và ném bóng vMi ng(@i 

'Vi di6n, kho[ng cách 4m. 

— Ném trúng 'ích '`ng xa 2m 

và cao 1,5m. 

— <i, '8p và bit '()c bóng n[y 

4 — 5 l_n liên ti=p. 



 !C  I%M PH)T TRI%N TH% CH-T, NH/NG M1 C TI2U V5 K7T QU9 MONG  ;I < TR= M>M NON V? TH% CH -T |   
29 

K!t qu&  

mong +,i 

3 — 4 tu1i 4 — 5 tu1i 5 — 6 tu1i 

3.1. Th&c hi)n 

+,-c các v0n 

+1ng: 

— Xoay tròn c< 

tay. 

— G0p, +an ngón 

tay vào nhau. 

3.1. Th&c hi)n 

+,-c các v0n 

+1ng: 

— Cu1n — xoay 

tròn c< tay. 

— G0p, mF các 

ngón tay. 

3.1. Th&c hi)n +,-c các v0n 

+1ng: 

— UHn ngón tay, bàn tay, xoay 

c< tay. 

— G0p, mF lKn l,-t tLng ngón 

tay. 

 

 

3. Th7c hi9n 

và ph=i h,p 

+>,c các c@ 

+Ang cBa bàn 

tay, ngón tay, 

ph=i h,p tay —

mHt 

3.2. PhHi h-p 

+,-c cO +1ng 

bàn tay, ngón 

tay trong m1 t sH 

hoQt +1ng: 

— VS +,-c hình 

tròn theo mVu. 

— CWt thXng +,- c 

m1t +oQn 10cm. 

— XZp ch[ng 8 — 

10 khHi không 

+<. 

— T& cài, cFi cúc. 

3.2. PhHi h-p 

+,-c cO +1ng bàn 

tay, ngón tay, 

phHi h-p tay — 

mWt trong m1t sH 

hoQt +1ng: 

— VS hình ng,`i/ 

nhà, cây. 

— CWt thành thQo 

theo +,`ng thXng. 

— Xây d&ng, lWp 

ráp vdi 10 — 12 

khHi. 

— BiZt tZt s-i +ôi. 

— T& cài, cFi cúc, 

bu1c dây giày. 

3.2. PhHi h-p +,-c cO +1ng 

bàn tay, ngón tay, phHi h-p tay 

— mWt trong m1t sH hoQt +1ng: 

— VS hình và sao chép các kí 

t&. 

— CWt +,-c theo +,`ng vihn 

cia hình vS. 

— XZp ch[ng 12 — 15 khHi theo 

mVu. 

— Ghép và dán hình +ã cWt 

theo mVu. 

— T& cài, cFi cúc, xâu dây giày, 

cài quai dép, +óng mF 

phecmmtuya. 

5. ĐÁNH GIÁ ĐẦU RA 

Câu h%i 1: Hãy phân tích nh+ng m.c tiêu 2 tr4 m5m non v8 th9 ch:t.  

Câu h%i 2: Hãy phân tích các k>t qu@ mong ABi 2 tr4 m5m non v8 th9 ch:t. 

6. THÔNG TIN PHẢN HỒI 

K>t qu@ tr@ lEi nh+ng câu hFi ki9m tra A5u vào và A5u ra.  

M.c tiêu giáo d.c th9 ch:t cho tr4 m5m non là cái Aích v8 phát tri9n th9 

ch:t mà tr4 c5n AKt ALBc khi k>t thúc mNt giai AoKn tuOi. Do vQy, m.c tiêu 

giáo d.c th9 ch:t cho tr4 m5m non gSm hai mTc quan trUng: m.c tiêu 

phát tri9n th9 ch:t cho tr4 2 cuTi tuOi nhà tr4 và m.c tiêu phát tri9n th9 

ch:t cho tr4 2 cuTi tuOi mWu giáo (xem lKi thông tin trong các hoKt ANng). 



|  MODULE MN 1  
30 

T!"ng t' nh! v*y, k.t qu1 mong 45i v7 phát tri;n th; ch=t cho tr> m?m 

non là cái 4ích mong muCn (cao h"n) v7 phát tri;n th; ch=t G tHng  

4I tuJi cKa tr>, trong 4ó cuCi tuJi nhà tr> và cuCi tuJi mMu giáo là mCc 

quan trNng. 

Nội dung 3 

ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT CỦA TRẺ  

MẦM NON 

1. MỤC TIÊU  

1.1. Kiến thức 

—  NQm 4!5c nIi dung 4ánh giá mSc 4I phát tri;n th; ch=t cKa tr> m?m non.  

—  NQm 4!5c nhTng bài t*p 4ánh giá mSc 4I phát tri;n th; ch=t cKa tr> nhà tr>. 

—  NQm 4!5c nhTng bài t*p 4ánh giá mSc 4I phát tri;n th; ch=t cKa tr> 

mMu giáo. 

1.2. Kĩ năng 

—  Th'c hành 4ánh giá mSc 4I phát tri;n th; ch=t cKa tr> nhà tr>. 

—  Th'c hành 4ánh giá mSc 4I phát tri;n th; ch=t cKa tr> mMu giáo. 

1.3. Thái độ 

TH k.t qu1 4ánh giá mSc 4I phát tri;n th; ch=t cKa tr> các 4I tuJi,  

l*p k. hoWch 4; tri;n khai phù h5p vYi tHng nhóm tr> v7 mSc 4I phát 

tri;n th; ch=t, nhZm m[c 4ích 41m b1o yêu c?u chung v7 mSc 4I phát 

tri;n th; ch=t phát hi]n và b^i d!_ng nhTng tr> có n`ng l'c v7 phát 

tri;n th; ch=t. 

2. KIỂM TRA ĐẦU VÀO 

Hãy t' ki;m tra nhTng hi;u bi.t cKa anh (chc) v7 4ánh giá mSc 4I phát 

tri;n cKa tr> bZng cách tr1 ldi các câu hfi sau: 

Câu h&i 1: Theo anh (chc), 4; 4ánh giá mSc 4I phát tri;n th; ch=t cKa tr> 

m?m non, c?n chú ý 4.n nhTng nIi dung gì? 

—   nánh giá là gì? 
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—  Ý ngh&a c)a *ánh giá: 

  

  

  

  

  

—  N/i dung ch) y3u: 

  

  

  

  

  

  

  

—  Ph56ng pháp, hình th;c: 

    

  

  

   

  

Câu h%i 2: Theo anh (ch@), *B *ánh giá m;c */ phát triBn thB chEt c)a trF 

nhà trF, cHn chú ý *3n nhKng n/i dung gì? 

—   TrF 6 tháng: 

  

  

  

  

—  TrF 12 tháng: 
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—  Tr$ 24 tháng: 

  

  

  

  

—  Tr$ 36 tháng: 

  

  

  

  

Câu h%i 3: Theo anh (ch4), 78 7ánh giá m;c 7< phát tri8n th8 ch>t c?a tr$ 

m@u giáo, cBn chú ý 7En nhFng n<i dung gì? 

—  3 — 4 tuJi: 

  

  

  

  

—  4 — 5 tuJi: 

  

  

  

  

—  5 — 6 tuJi: 

  

  

 

  

  

3. CÁC HOẠT ĐỘNG 

Anh (ch4) 7Mi chiEu các câu trO lQi vSi n<i dung các hoTt 7<ng dUSi 7ây: 

Ho+t -.ng 1: NXm 7UYc n<i dung 7ánh giá m;c 7< phát tri8n th8 ch>t 

c?a tr$ mBm non.  
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Ho"t %&ng 2:  ánh giá m(c *+ phát tri/n th/ ch0t c1a tr3 nhà tr3. 

Ho"t %&ng 3:  ánh giá m(c *+ phát tri/n th/ ch0t c1a tr3 m6u giáo. 

4. NỘI DUNG CÁC HOẠT ĐỘNG 

4.1. Hoạt động 1: Phân tích n+i dung *ánh giá m(c *+ phát tri/n th/ ch0t 

c1a tr3 m=m non.  

*  Khái ni&m và ý ngh,a 

 ánh giá có ngh?a là xem xét m(c *+ phù hEp c1a m+t tFp hEp các thông 

tin thu *HEc vJi m+t tFp các tiêu chí thích hEp c1a mLc tiêu *ã xác *Nnh 

nhOm *Ha ra quyRt *Nnh theo m+t mLc *ích nào *ó. 

 ánh giá công tác giáo dLc th/ ch0t cho tr3 S trHTng m=m non là quá 

trình phân tích và xem xét lVi nhWng thông tin thu *HEc vX tY ch(c các 

hoVt *+ng giáo dLc th/ ch0t cho tr3 trong trHTng, *[i chiRu vJi tiêu 

chu\n *X ra */ tìm hi/u sai sót, l̂ ch lVc, t_ *ó *Ha ra nhWng quyRt *Nnh 

nhOm *iXu ch`nh quá trình giáo dLc th/ ch0t cho tr3 c1a các lac lHEng 

giáo dLc có liên quan. 

 ánh giá là m+t hành *+ng qubn lí và ccng là m+t nhi^m vL quan trdng 

trong quá trình qubn lí.  ánh giá tVo ra *HEc nhWng chuy/n biRn ch(c 

nfng nh0t *Nnh trong quá trình làm vi^c */ công vi^c t[t hgn. 

Thông qua *ánh giá, nhà trHTng biRt *HEc nhWng vi^c *ã làm *HEc  

và chHa làm *HEc c1a ngHTi *HEc *ánh giá, kNp thTi rút kinh nghi^m, 

ch0n ch`nh công vi^c trong thTi gian ngkn nh0t. Cán b+ qubn lí có  

th/ *iXu ch`nh b+ máy qubn lí, *iXu khi/n khb nfng các hoVt *+ng c1a 

nhà trHTng. 

Ngoài ra, *ánh giá còn *+ng viên, khuyRn khích giáo viên ph0n *0u, 

trHTng *Vt danh hi^u cao. 

*  N/i dung 2ánh giá   

 ánh giá ch( )* v,n )*ng hàng ngày 

Ngoài tiRt hdc th/ dLc, hàng ngày giáo viên cho tr3 tFp th/ dLc sáng, dVo 

chgi, chgi trò chgi vFn *+ng, th/ dLc ch[ng m^t moi trong hoVt *+ng hdc 

mang tính t?nh, vFn *+ng sau gi0c ng1 trHa. 

Theo dõi, quan sát và *ánh giá toàn di^n vX chR *+ vFn *+ng trong ngày, 

cL th/: 

—   ánh giá vX mst n+i dung các bi^n pháp tiRn hành c1a giáo viên và tác 

dLng c1a các bi^n pháp *ó *Rn m(c *+ tích cac và khb nfng thac hi^n 

vFn *+ng c1a tr3. 



|  MODULE MN 1  
34 

—  "ánh giá v) s+ luân phiên gi1a v3n 45ng và ngh7 ng8i, luân phiên gi1a 

ho;t 45ng v3n 45ng và các ho;t 45ng khác. 

—  "ánh giá v) các biAn pháp làm viAc cCa giáo viên vDi t3p thE lDp, vDi cá 

nhân trên c8 sG tính 4In 4Jc 4iEm cá nhân cCa trK v) sLc khMe và khO 

nPng v3n 45ng. 

—  "ánh giá toàn b5 tQ khâu chuRn bS 4In khâu th+c hiAn chI 45 v3n 45ng 

trong ngày cho trK cCa giáo viên nhU khâu chuRn bS viIt kI ho;ch trong 

m5t ngày, chuRn bS trang thiIt bS, dWng cW và n5i dung tiIn hành chI 45 

v3n 45ng cho trK. 

 ánh giá s(c kh+e c-a tr1 

Công tác 4ánh giá sLc khoK cCa trK trong t3p luyAn thE dWc là m5t vZn 4) 

quan tr\ng, giúp cho giáo viên n^m sát tình hình sLc khMe cCa trK 4E kSp 

th`i 4i)u ch7nh cU`ng 45 v3n 45ng và khai lUbng v3n 45ng cho thích 

hbp, tránh t3p luyAn nhc quá hay nJng quá làm Onh hUGng xZu 4In sLc 

khMe cCa trK, và có tác dWng cung cZp, hoJc bf sung sa liAu cho viAc 

4ánh giá sLc khMe toàn diAn cCa trK. 

"ánh giá sLc khoK cCa trK còn có tác dWng thúc 4Ry giáo viên xem l;i n5i 

dung d;y h\c, so;n bài t7 m7, 4i sát trK h8n và thU`ng xuyên chú ý cOi 

tiIn phU8ng pháp d;y h\c, nâng cao chZt lUbng d;y h\c. 

Muan 4ánh giá tình hình sLc khMe cCa m5t trK có th+c s+ khMe m;nh hay 

không, ta có thE tham khOo m5t sa ch7 sa dUDi 4ây:  

—  Các b5 ph3n cCa c8 thE trK phát triEn bình thU`ng, nPng l+c làm viAc tat, 

cân nJng hàng tháng tPng theo ch7 tiêu 4ã 4Snh G mLc cao nhZt. 

—  TrK có nPng l+c thích Lng 4ai vDi s+ thay 4fi 45t ng5t cCa môi trU`ng t+ 

nhiên nhU th`i tiIt mUa, n^ng, nóng, l;nh,... G nh1ng 4i)u kiAn không 

giang nhau. 

—  Trí l+c phát triEn tat, có thE tham gia 4Ubc tZt cO các ho;t 45ng phù hbp 

vDi 45 tufi cCa trK. 

—  Tính tình vui vK, l;c quan, cGi mG vDi m\i ngU`i, có ý chí, dnng cOm, 

nhanh nhcn, ho;t bát,... 

Tiêu chu5n 6ánh giá tình hình phát tri9n c-a c: th9 tr1 

Do mpi trK có thE chZt, 4i)u kiAn và hoàn cOnh sinh ho;t khác nhau, mpi 

trK l;i có quy lu3t phát triEn, lDn lên riêng biAt, cho nên viAc tiIn hành 

4ánh giá 4Snh kì sLc khoK cho trK có ý nghqa rZt lDn, song nó ch7 biEu 
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hi"n m&t giai *o,n nào *ó c0a tr,ng thái phát tri4n c0a c5 th4 tr6. Vì th:, 

*4 so sánh r=i k:t luAn là tr6 này c5 th4 tCt, tr6 kia c5 th4 phát tri4n bình 

thEFng tr6 khác y:u hoGc lHn lên chAm,... phE5ng pháp *ánh giá chính 

xác là sau khi *ánh giá *Lnh kì, quan sát tr6 nhiNu lOn, quan sát tCc *& lHn 

lên c0a tPng tr6 nhiNu lOn mHi *Ea ra k:t luAn cuCi cùng. Làm nhE vAy thì 

k:t quT *,t *EUc mHi chính xác. 

Trong quá trình *ánh giá, còn phát hi"n *EUc nhXng t=n t,i cOn giTi 

quy:t vN ch: *& sinh ho,t, ch: *& dinh dEZng, ch: *& v" sinh phòng 

b"nh, phE5ng pháp tAp luy"n,... cho tr6, *4 có c[n c\ vXng ch]c *N ra các 

bi"n pháp x^ lí kLp thFi. 

N!i dung và ph,-ng pháp /ánh giá s1c kh4e c6a tr: 

Tìm hi4u tình hình tr6: h` tên, ngày, tháng n[m sinh, tên, tuai, nghN 

nghi"p c0a bC, mb, tình hình s\c khce c0a bC, mb tr6,... ce th4 nhE sau:  

—  LLch s^ gia *ình: thành viên trong gia *ình hoGc nhXng ngEFi có liên h" 

trgc ti:p *:n tr6 *ó có m]c các ch\ng b"nh nhE lao phai, b"nh vN tim, 

b"nh thOn kinh, b"nh truyNn nhihm và b"nh ngoài da không?... 

—  Tr6 sinh ra có *0 tháng không và các *Gc *i4m khác khi sinh ra nhE *6 

sHm, phTi ma *6 lky thai, *6 sinh *ôi... 

—  B"nh lLch c0a tr6: có m]c b"nh gì không và vào thFi gian nào? 

—  Tiêm ch0ng phòng b"nh: *ã tiêm ch0ng phòng b"nh theo *úng yêu  

cOu chEa? 

—  TAp quán v" sinh: ng0 *úng giF, r^a tay trEHc khi [n, t]m r^a, *,i, ti4u 

ti"n *Nu hàng ngày không?,... 

—  Tình hình dinh dEZng: sau khi sinh ra nuôi bong sXa mb hay bong sXa 

h&p, tình hình dinh dEZng và khT n[ng [n uCng hi"n nay. 

—  pánh giá vN th4 hình: chiNu cao c5 th4, tr`ng lEUng c5 th4, chiNu cao 

ng=i, vòng nggc, vòng *Ou. 

+  ChiNu cao c5 th4 phTn ánh tình hình phát tri4n vN mGt xE5ng c0a tr6. Nó 

th4 hi"n sg phát tri4n lHn lên theo chiNu d`c c0a c5 th4 tr6. 

+  Tr`ng lEUng c5 th4 phTn ánh tình hình tang hUp vN sg t[ng trEtng tr̀ ng 

lEUng xE5ng, c5, mZ dEHi da và các c5 quan n&i t,ng. Nó th4 hi"n m\c 

*& *Oy *0 và vXng ch]c c0a c5 th4 tr6 em. 

+  ChiNu cao ng=i bi4u thL *& dài ng]n c0a c&t sCng. p=ng thFi thông qua 

vi"c tính toán thCng kê su *ánh giá *EUc sg phát tri4n xE5ng chi dEHi 

c0a tr6. 
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+  Vòng ng&c ph*n ánh tình hình phát tri0n c1a x45ng ng&c, khoang ng&c 

và tr;ng thái c5 th0. S> ?o vòng ng&c là ?A dài c1a chu vi vòng ng&c. Nó 

?;i diFn cho ?A dGy và ?A rAng c1a c5 th0 trI em. 

+  Vòng ?Gu ph*n ánh s& phát tri0n ?;i não N trI và tình hình phát tri0n c1a 

tr;ng thái c5 th0. 

—  Pánh giá vQ th0 l&c: ChT tiêu phát tri0n chVc nWng sinh lí và s& phát tri0n 

t> chYt th0 l&c c1a trI mGm non. 

+  ChT tiêu phát tri0n chVc nWng sinh lí c1a trI mGm non. 

* TGn s> m;ch ?\p ph*n ánh tình hình công nWng phát tri0n tim c1a trI. 

* Huy_t áp ph*n ánh tình hình c5 b*n s& phát tri0n tim và m;ch c1a trI. 

Ch1 y_u ?o huy_t áp c1a ?Ang m;ch. ChT tiêu này chT ?o cho trI 5 tubi.  

* TGn s> hô hYp ph*n ánh tình tr;ng công nWng phát tri0n c1a phbi. 

* Chênh lFch hô hYp ph*n ánh nWng l&c ho;t ?Ang c1a c5 hô hYp khi trI 

hít thN. Pem s> ?o vòng ng&c khi hít vào trc ?i s> ?o vòng ng&c lúc 

thN ra. 

* Dung tích s>ng là bi0u thf l4gng khí thN ra lhn nhYt sau mAt lGn hít vào 

sâu. Nó ph*n ánh tiQm l&c chVc nWng hô hYp c1a trI trên 5 tubi. 

* L&c c5 l4ng ph*n ánh chVc nWng co duki c1a c5 blp N phGn l4ng, l4mn, 

bnng... c1a trI tc 4 tubi trN lên. 

* L&c bóp tay ph*n ánh chVc nWng co duki c1a c5 blp N c* cánh tay, nhYt 

là c5 bàn tay và c5 cpng tay c1a trI 4 tubi. 

+  S& phát tri0n t> chYt th0 l&c c1a trI mGm non. 

* Ngqi g\p thân ra tr4hc: ChT tiêu này ph*n ánh tình hình m!m d$o cAt 

s>ng c1a trI tc 4 tubi trN lên. 

* B\t xa t;i chk ph*n ánh tình hình phát tri0n s'c m)nh c5 blp, l&c bAt 

phát c5 blp. L&c này là ?sc tr4ng tbng hgp sVc m;nh và t>c ?A c5 blp 

chi d4hi vhi nWng l&c nhfp ?iFu c1a c5 th0. 

* Ném bao cát ra xa ph*n ánh s'c m)nh và l&c bAt phát c5 blp c1a trI. 

* PVng mAt chân ph*n ánh nWng l&c th-ng b0ng N tr;ng thái tunh c1a trI. 

* Ch;y nhanh 20 mét ph*n ánh t1c 23 di chuy0n vf trí thân ng4mi c1a trI. 

* Ch;y ch\m 100m, 200m, 300m. Ch;y ch\m các c& li này ch1 y_u là ki0m 

tra xác ?fnh s'c b!n trong quá trình v\n ?Ang c5 th0 và tình tr;ng công 

nWng c1a hF th>ng tim phbi c1a trI. 
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Thông qua )ánh giá s-c kh0e c2a tr5, giúp ta tìm );<c m=t s> b@nh và 

các khuyDt tEt mà tr5 mFc phGi )H phân loLi s-c kh0e c2a tr5 và tìm 

ph;Mng pháp )iNu trO.     

—  Các loLi )ánh giá:  

Trong công tác giáo dUc thH chVt W tr;Xng mYm non, có ba loLi )ánh giá: 

[ánh giá )Yu n\m, )ánh giá th;Xng xuyên và )ánh giá cu>i n\m. 

 ánh giá '(u n*m 

Mu>n có kD hoLch công tác giáo dUc thH chVt chính xác cYn phGi nFm 

vang trLng thái s-c kho5 c2a tr5, sb phát triHn thH lbc c2a chúng, m-c )= 

phát triHn kc n\ng vEn )=ng, t> chVt thH lbc c2a chúng. Nhang thông tin 

này giáo viên có thH thu nhEn );<c te kDt quG theo dõi và cân )o c2a bác 

sc, te b>, mg tr5 và te nhang theo dõi, ghi chép, )ánh giá c2a giáo viên. 

Tình trLng s-c kh0e c2a tr5 và các kDt quG cân )o c2a tr5, giáo viên có thH 

thu nhEn te si s-c kho5. KDt quG kiHm tra vN kc n\ng vEn )=ng, vN t> chVt 

thH lbc c2a tr5, giáo viên cYn ghi chép vào m=t quyHn si riêng. Tình trLng 

s-c kh0e nên ghi vào m=t trang )H dk nghiên c-u nhOp )= phát triHn. 

KDt quG )ánh giá );<c )em so sánh vli các chm tiêu hnng s> c2a l-a tuii 

)ó và có kDt luEn xác )áng, trên cM sW )ó )Onh ra kD hoLch công tác. 

[Yu n\m nên tiDn hành )ánh giá m-c )= phát triHn kc n\ng và t> chVt 

thH lbc bnng các bài tEp nh;: )i; chLy; bEt xa, bEt sâu, nhGy cao, nhGy có 

)à; ném xa, ném trúng )ích; leo trèo. Nhang vEn )=ng này vN cM bGn thH 

hi@n m-c )= phát triHn thH lbc c2a tr5. 

Vi@c )ánh giá này có thH ti ch-c riêng bi@t horc trong các tiDt hsc thH 

dUc. [>i vli mti loLi vEn )=ng trên cYn chm rõ các chi tiDt kc thuEt. NDu 

chi tiDt nào )ó tr5 thbc hi@n không )úng thì t;Mng -ng vli chi tiDt )ó 

)ánh dVu "—". 

Ngoài ra, có thH )ánh giá trang thiDt bO, dUng cU thH dUc, phòng tEp, 

phòng nhóm, sân bãi )H kOp thXi sxa chaa và bi sung nDu có )iNu ki@n. 

 ánh giá th-.ng xuyên 

Hàng ngày giáo viên theo dõi sb chuyên cYn và s-c kh0e c2a tr5. Theo 

dõi tr5 trên tiDt hsc, giX chMi. 

TiDn hành vi@c theo dõi quá trình thbc hi@n các bài tEp thH chVt, các hình 

th-c giáo dUc thH chVt cho tr5, giáo viên có thH dùng các chm s> vN s> 

l;<ng, chVt l;<ng hình thành kc n\ng, t> chVt thH lbc )H thVy );<c sb tiDn 

triHn c2a tr5 và có bi@n pháp )iNu chmnh kOp thXi. 
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Ghi chép nh(ng ph*+ng pháp, bi/n pháp t1p luy/n các v1n 67ng khác 

nhau 6:t k;t qu= cao, ho?c nh(ng th@c m@c 6B sau 6ó tìm lFi gi=i 6áp, 

tích luH kinh nghi/m 6B áp dJng cho các lKp khác. 

 ánh giá cu)i n*m 

CuNi nOm giáo viên 6ánh giá tình tr:ng sRc khSe, mRc 67 phát triBn kU 

nOng v1n 67ng, tN chVt thB lWc cXa trY. Nh(ng k;t qu= này 6*\c so sánh 

vKi các ch] sN chu^n theo 67 tu_i, t` 6ó rút ra nh(ng 6iBm 6:t, ch*a 6:t, 

nh(ng nguyên nhân và 6c nghd các bi/n pháp ti;p theo. 

COn cR vào k;t qu= 6ánh giá cuNi nOm, giáo viên có thB l1p k; ho:ch giáo 

dJc thB chVt cho nOm tKi nhem t:o 6icu ki/n tNt nhVt cho sW phát triBn 

sRc khoY cXa trY. 

—  Nh(ng hình thRc và ph*+ng pháp 6ánh giá: 

Nh-ng hình th0c 1ánh giá: Có thB 6ánh giá m7t cách toàn di/n vc giáo 

dJc thB chVt trong tr*Fng ho?c trong m7t nhóm trY nào 6ó. Ho?c 6ánh 

giá so sánh beng cách dW nh(ng ho:t 67ng giNng nhau i các lKp khác 

nhau 6B rút ra *u, nh*\c 6iBm nói chung vc tr*Fng mjm non ho?c khNi 

lKp nào 6ó. 

Ví dJ: lánh giá ti;t hmc thB dJc i khNi mnu giáo lKn. Sau 6ó rút ra *u, 

nh*\c 6iBm 6Ni vKi nh(ng n7i dung và bi/n pháp ti;n hành. 

Ngoài ra, có thB 6ánh giá theo chX 6c. Ví dJ: lánh giá vc trò ch+i v1n 

67ng ho?c rèn luy/n thB lWc cho trY beng các ph*+ng ti/n thiên nhiên. 

Có thB 6ánh giá 67t xuVt, 6ánh giá dân chX, 6ánh giá phòng ng`a, 6ánh 

giá 6ôn 6Nc th*Fng ti;n hành vKi các giáo viên mKi ho?c tay nghc s* 

ph:m còn y;u, 6ánh giá 6dnh kì, 6ánh giá th*Fng xuyên. Có thB 6ánh giá 

trWc ti;p ho?c 6ánh giá gián ti;p. 

Nh-ng ph45ng pháp 1ánh giá 

—  Quan sát 6Ni t*\ng, nghUa là xem xét, nhìn nh1n 6Ni t*\ng, theo dõi, 

6ánh giá, nh1n xét. lây là ph*+ng pháp chính cXa quá trình 6ánh giá. 

Ph=i ghi chép m7t cách 6jy 6X, khách quan, t] m], chính xác. Bi/n 

pháp này 6òi hSi ng*Fi 6ánh giá ph=i t1p trung cao 67 trong quá trình 

quan sát. 

—  Ph*+ng pháp nghiên cRu s=n ph^m nh*: các trang thi;t bd, k; ho:ch, tài 

li/u vc giáo dJc thB chVt cho trY. 

—  lánh giá beng cách thông qua các cu7c phSng vVn, to: 6àm trWc ti;p 

beng các phi;u hSi. 
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—  "ánh giá b)ng cách tr-c ti.p tham gia vào các ho5t 67ng. 

Ngoài ra, còn áp d=ng ph>?ng pháp th@ng kê tin hCc: sF d=ng các công 

thHc toán hCc 6I xF lí s@ liMu thu 6>Oc và phân tích k.t quR 6ánh giá. 

"I thuSn lOi cho viMc 6ánh giá s- phát triIn thI chTt cUa trV, tác giR giWi 

thiMu m7t s@ ph>?ng pháp c= thI 6I 6ánh giá mHc 67 phát triIn thI chTt 

cUa trV. 

Ph"#ng pháp nhân tr,c h.c 

Ph>?ng pháp nhân trYc hCc nghiên cHu vZ hình thái các chUng t7c cUa 

loài ng>\i. 

"@i vWi trV em lHa tu^i m_m non, ng>\i ta th>\ng ti.n hành 6o hai ch  ̀ 

s@ sau: 

—  ChiZu cao n)m và 6Hng. 

+  ChiZu cao n)m là chiZu cao tc 6`nh 6_u 6.n gót chân e t> th. n)m ngFa. 

+  ChiZu cao 6Hng là chiZu cao tc mft 6Tt 6.n 6`nh 6_u. Ng>\i 6>Oc 6o e t> 

th. 6Hng nghiêm, 6uôi mYt và @ng tai ngoài t5o thành m7t 6>\ng thgng 

n)m ngang, có ba 6iIm e phía sau là gót, mông và bR vai ch5m t>\ng. 

ChiZu cao th>\ng có m@i t>?ng quan thuSn vWi m7t s@ kích th>Wc khác 

cUa c? thI. 

—  Cân nfng chng nh> chiZu cao, là m7t s@ liMu th>\ng 6>Oc 6o trong tTt cR các 

công tác 6iZu tra c? bRn chng nh> th>\ng ngày. Cân nfng gjm hai ph_n:  

+  Ph_n c@ 6knh chi.m 1/3 t^ng s@ cân nfng, bao gjm: x>?ng, da, các t5ng 

và th_n kinh. 

+  Ph_n thay 6^i chi.m 2/3 t^ng s@ cân nfng, trong 6ó bao gjm: 3/4 là 

trCng l>Ong cUa c? thI, 1/4 là mq và n>Wc. 

Ph>?ng pháp này cho phép nghiên cHu s- phát triIn thI hình cUa trV và 

m@i liên quan cUa nó vWi các nhân t@ tác 67ng trong quá trình luyMn tSp 

nhsng bài tSp thI chTt. 

Ph"#ng pháp s0 d2ng bài t6p v6n 89ng 8: ki:m tra  

"ây là ph>?ng pháp nghiên cHu nh\ sF d=ng m7t hM th@ng bài tSp 6>Oc 

tiêu chutn hoá vZ n7i dung, hình thHc, dùng 6I kiIm nghiMm s- phù hOp 

hay không vWi ch>?ng trình giRng d5y, xác 6knh tính th-c tivn và các giá 

trk khoa hCc cUa giáo d=c thI chTt, 6ánh giá khR nwng khác nhau cUa 

nhsng ng>\i tSp, xác 6knh hiMn tr5ng và mHc 67 t@ chTt thI l-c. 
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Các lo&i bài t+p -. ki.m tra: 

—  Các bài t)p th, xác ./nh m2c .3 th4 l6c chung. 

—  Các bài t)p .ánh giá m2c .3 phát tri4n th4 l6c. 

—  Các bài t)p nghiên c2u m2c .3 k= thu)t c>a bài t)p. 

—  Các bài t)p .ánh giá m2c .3 thi .@u A các l2a tuBi. 

—  Các bài t)p .ánh giá trCng thái tâm lí luyGn t)p, trCng thái sinh lí,... 

TuK tLng m2c .3 và tình trCng th6c tO c>a các v@n .P nghiên c2u, nhà 

nghiên c2u có th4 s, dSng loCi bài t)p cho phù hVp. 

Ph67ng pháp ki.m tra y h;c 

V@n .P .Xm bXo s2c khoY cho ngZ[i luyGn t)p th4 dSc th4 thao là r@t 

quan tr]ng, do .ó ngZ[i ta thZ[ng ki4m tra m3t s^ ch_ s^ sinh lí c>a 

ngZ[i t)p nhZ: xác ./nh ch2c nang hô h@p bcng .o nh/p thA, .o .iGn tim, 

.iGn trA da, huyOt áp, phXn xC và .3 run tay,... 

Ph67ng pháp quan sát s6 ph&m 

PhZeng pháp quan sát sZ phCm là phZeng pháp s, dSng có mSc .ích, có 

kO hoCch các giác quan, các phZeng tiGn k= thu)t .4 ghi nh)n, thu th)p 

nhfng bi4u hiGn c>a các hiGn tZVng, quá trình giáo dSc. PhZeng pháp 

này dùng .4 thu th)p s^ liGu, nghiên c2u th6c tign và là bZhc .iu tiên 

cho viGc .ánh giá. 

Quan sát là phZeng pháp .ánh giá phB biOn, thích hVp .^i vhi trY mim 

non. Quan sát cho phép .ánh giá nhiPu hành vi c>a trY mà cách khác có 

th4 không .ánh giá .ZVc, .lc biGt là trong l=nh v6c xúc cXm, tình cXm và 

thái .3. Hen nfa, khX nang ngôn ngf c>a trY b/ hCn chO; thái .3, hành vi 

.ZVc th4 hiGn thông qua hành .3ng. Do .ó, quan sát là phù hVp.  

?u -i.m c@a quan sát 

—  Quan sát tránh .ZVc s6 hi4u không rõ ràng nhfng hZhng drn s, dSng 

các bài t)p v)n .3ng. 

—  TrY nhs không b/ Xnh hZAng bAi viGc quan sát, th)m chí ngay cX khi 

chúng biOt .ang b/ quan sát thì chúng ctng không sV hãi, lo lvng. TrY ít 

có khX nang thay .Bi hành vi c>a mình. Vì thO, .ánh giá bcng quan sát 

mang tính khách quan hen. 

Yêu cCu khi quan sát 

—  NgZ[i quan sát phXi biOt mình quan sát ai? Quan sát cái gì? Lí do tCi sao 

phXi quan sát? 
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—  Quan sát )òi h-i ph/i ghi chép. Có nhi6u cách ghi chép. Ví d: nh;: Dùng 

phi?u ghi chép riêng cho tCng trD, )ánh dFu vào b/n liKt kê các mNc )O 

phát triPn vQn )Ong cRa trD hoSc ghi hình... 

Ph"#ng pháp )àm tho.i 

Ph;Vng pháp )ánh giá bWng trò chuyKn, )àm thoYi là ph;Vng pháp thu 

thQp các thông tin v6 các hiKn t;[ng, quá trình phát triPn vQn )Ong và 

phát triPn thP chFt có liên quan )?n vFn )6 nghiên cNu bWng cách trao 

)]i, giao ti?p tr̂ c ti?p v_i ng;`i );[c )ánh giá theo mOt ch;Vng trình )ã 

quy )cnh. 

dSc )iPm cRa ph;Vng pháp này là nh` s^ ti?p xúc tr^c ti?p v_i ng;`i 

);[c )ánh giá nên ta có thP thay )]i nOi dung các câu h-i cho phù h[p 

v_i các câu tr/ l`i. Tuy nhiên, m:c )ích, nhiKm v: )ánh giá không );[c 

thay )]i trong quá trình trò chuyKn. 

Khi ti?p xúc v_i )ji t;[ng )ánh giá, ph/i duy trì không khí tho/i mái, t  ̂

nhiên, sk cho phép )ánh giá có hiKu qu/ và )O tin cQy cRa thông tin );[c 

nâng lên. Cln có s^ chumn bc câu h-i tr;_c )P chR )Ong trao )]i, tYo ra 

không khí nói chuyKn cni mn, thiKn chí, chR )Ong quan sát ng;`i );[c 

h-i )P khai thác thông tin. 

Trò chuyKn v_i trD mOt cách t^ nhiên, thân mQt )P thu thQp nhong thông 

tin cln thi?t. Chú ý rWng, kh/ nqng ngôn ngo cRa trD còn hYn ch?, nên 

các thông tin thu );[c chr là nhong thông tin b] sung cho viKc )ánh giá. 

Ph"#ng pháp tr1c nghi3m 

Trsc nghiKm (Test) trong nghiên cNu giáo d:c là ph;Vng pháp )o l;`ng 

khách quan nhong biPu hiKn và mNc )O phát triPn nhân cách nói chung, 

trình )O nhQn thNc, kh/ nqng vQn )Ong nói riêng cRa ng;`i hvc, mNc )O 

phát triPn thP chFt cRa trD... thông qua các mwu câu h-i, tranh vk, viKc 

th^c hiKn các bài tQp vQn )Ong... 

Ph;Vng pháp trsc nghiKm là viKc sx d:ng hK thjng các bài tQp vQn )Ong 

)P )ánh giá ki?n thNc, ky nqng vQn )Ong, thái )O cRa trD. HoSc là bài tQp 

);[c dùng )P thqm dò mOt sj ky nqng vQn )Ong, ki?n thNc, mNc )O phát 

triPn thP chFt cRa trD. 

Sx d:ng ph;Vng pháp này có mOt sj nh;[c )iPm là: 

—  TrD không làm bài tQp trsc nghiKm mOt cách nghiêm túc nh; ng;`i l_n. 

—  TrD có thP bc cqng th|ng trong các )i6u kiKn trsc nghiKm. 
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—  Th$%ng không thích h-p v0i quá trình phát tri7n, ngh9a là ít nh=n th>y 

@$-c sB tiCn tri7n cDa hành @Eng, mà chG th>y kCt quH cDa hành @Eng. 

Trong @ánh giá viKc phát tri7n th7 ch>t cDa trL mMm non, ng$%i ta 

th$%ng sN dPng các trQc nghiKm nh$: tâm v=n @Eng Denver, tâm v=n 

@Eng Brunet Lezine, trQc nghiKm v=n @Eng Ôzerétxki,... 

Ph"#ng pháp th*ng kê toán h.c 

Ph$]ng pháp th^ng kê toán h`c là mEt bE ph=n cDa xác su>t th^ng kê, có 

@^i t$-ng nghiên ccu là viKc thu th=p, @úc kCt các s^ liKu quan sát, thBc 

nghiKm, phân tích và rút ra kCt lu=n @áng tin c=y. 

Ph$]ng pháp này giúp @ánh giá ch>t l$-ng giáo dPc, so sánh hiKu quH 

cDa các ph$]ng pháp giáo dPc khác nhau, phân tích các m^i quan hK 

giea các hiKn t$-ng giáo dPc, phân tích tác @Eng cDa các nhân t^ @^i v0i 

các hiKn t$-ng giáo dPc, lofi bg các yCu t^ nghu nhiên, sáng tg quy lu=t 

cDa hiKn t$-ng giáo dPc. 

M1t s* yêu c5u 

—  Ng$%i @ánh giá xu>t phát tj mPc @ích xN lí và phân tích s^ liKu thu @$-c, 

chGnh lí s^ liKu, bi7u thk nEi dung c] bHn cDa nó blng mEt s  ̂chG s^, vfch 

rõ m^i liên hK giea các chG s^ @ó. 

—  SN dPng các công thcc tính toán khác nhau. 

—  Tj sB khái quát các tr$%ng h-p gi^ng nhau rút ra nheng kCt lu=n có  

ý ngh9a. 

SN dPng công thcc th^ng kê toán h`c @7 xN lí kCt quH cDa sB phát tri7n 

th7 ch>t cDa trL mMm non. Cho phép xác @knh @E tin c=y cDa nheng kCt 

lu=n khoa h`c, có th7 phq biCn chúng v0i nheng tr$%ng h-p t$]ng tB. Tj 

@ó, ng$%i @ánh giá có th7 @$a ra nh6ng quy8t 9:nh phù h-p. 

Trong khi ki7m tra cMn @Hm bHo nheng @isu kiKn sau: 

—  PhHi xác @knh rõ mPc @ích và chutn bk ph$]ng pháp, biKn pháp @ánh 

giá. Tùy thuEc vào yêu cMu, có th7 nhQc nhu ng$%i @$-c @ánh giá tr$0c 

mEt th%i gian. 

—  Trong quá trình @ánh giá không @$-c làm @Ho lEn các sinh hoft  

cDa tr$%ng, mà phHi thBc hiKn mEt cách nhv nhàng @7 gie @$-c nsn nCp 

cDa tr$%ng. 

—  Sau khi @ánh giá, ng$%i @$-c @ánh giá tB nh=n xét tr$0c vs $u, nh$-c 

@i7m, sau @ó ng$%i @ánh giá nh=n xét, @ánh giá. Nh=n xét phHi khách 

quan, @úng và cP th7, nêu @$-c nh$-c @i7m nh$ng phHi @s ra biKn pháp 
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s!a ch&a. Sau khi ,ánh giá, có nh&ng cu2c t4a ,àm và ph9ng v:n, rút ra 

bài h4c kinh nghi>m và nh&ng gi?i pháp ,i@u chAnh cBn thiCt. 

—  Thái ,2 cFa ngGHi ,ánh giá ph?i ,úng mIc, thân mKt, tin tGLng lNn nhau 

nhOm ,Py mRnh công tác giáo dVc, không thô bRo, không có nh&ng nhKn 

xét chF quan. 

Nh&ng ,[t ,ánh giá ph?i mang tính hi>u qu? khuyCn khích ,]n v^ ,G[c 

,ánh giá làm t_t h]n, khen ng[i mat mRnh, phê bình mat thiCu sót m2t 

cách ,úng mIc và ph?i rút ra kCt luKn chung. 

4.2. Hoạt động 2: dánh giá mIc ,2 phát trien the ch:t cFa trf nhà trf. 

—  dánh giá dga theo d:u hi>u phát trien vKn ,2ng cFa trf nhà trf 

6 tháng 12 tháng 18 tháng 24 tháng 36 tháng 

− Tr" 

bi&t l)y 

s,p, 

xoay 

tr23n. 

− V7i, 

c9m 

;2<c 

;= v?t. 

− Tr" ng=i 

vAng.  

−  Bi men. 

−  BDng chAng 

− B27c ch?p 

chAng 3 — 5 

b27c. 

− NhKt ;2<c 

v?t bLng các 

ngón tay. 

− Bi vAng. 

− Bi&t lOn 

bóng v7i 

ng23i khác. 

− L=ng 

;2<c 3 hRp . 

− NhKt 

;2<c v?t 

nhS bLng 

ngón cái và 

ngón trS. 

− Bi theo h27ng 

thUng. 

− BVt ;9u bi&t 

chXy. 

− B27c lên 5 b?c 

thang có vZn (cao 

12cm). 

− X&p tháp 4 t9ng. 

− Xâu ;2<c 5 — 7 

hXt l7n. 

− Bi&t c9m thìa 

xúc On. 

− Bi thUng ng23i nh,c cao 

chân.  

− ChXy theo h27ng thUng và 

;fi h27ng không m,t thOng 

bLng. 

− Lên xuhng c9u thang có vZn. 

− B?t xa bLng 2 chân 20cm. 

− Ném xa 1,2m. 

− X&p tháp 8 t9ng. 

− Xâu hXt thành chuli. 

− Bi&t chVp ghép các mmnh 

hình ;nn gimn. 

 

18 — 24 tháng 24 — 36 tháng 
 

Các co ;Rng 

bàn tay, 

ngón tay và 

t?p làm mRt 

sh vipc ;nn 

gimn tq phrc 

vr trong 

sinh hoXt 

hàng ngày. 

— G?p, ;an các ngón tay vào nhau, quay 

ngón tay, cf tay. 

— Ban, t&t. 

— LOn hng tròn bLng 2 bàn tay. 

— Cài, cvi cúc hoKc nút buR c. Kéo khoá 

(phéc mn tuya). 

— X&p ch=ng các hình khhi khác nhau. 

— So drng bút, t?p cVt bLng kéo thz công. 

So drng bàn chmi ;ánh rOng. 

— Vo, xoáy, xoVn, vKn, búng 

ngón tay, vê, véo, mi&t, gVn, 

nhi... 

— Ban, t&t, lu=n, thVt buRc 

dây. 

— LVp ráp. 

— So drng bút. 

— So drng kéo thz công. 

— So drng bàn chmi ;ánh rOng. 
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4.3. Hoạt động 3:  ánh giá m(c *+ phát tri/n th/ ch0t c1a tr3 m4u giáo. 

—   ánh giá d:a theo d0u hi<u phát tri/n v>n *+ng c1a tr3 m4u giáo 

3 — 4 tu&i 4 — 5 tu&i 5 — 6 tu&i 

— Ch$y 10m kho+ng 10 giây. 

— B2t xa 25 — 30cm. 

— Ném xa 2m b=ng 1 tay. 

— Bò theo @ABng zíc-zFc 

không bH ch$m vào v$ch 

hoKc v2t (4 @o$n zíc-zFc). 

— Có thP dùng kéo cFt. 

— XTp tháp 9 khXi gY. 

— Dùng ngón tay cái và tr\  

nhKt v2t nh\. 

— T^ mKc quan c$p chun. 

— T^ rót nAbc tc bình (em) 

vào ca, cXc. 

— Ch$y 15m kho+ng 10 giây. 

— B2t xa 30 — 40cm. 

— Ném xa 3m b=ng 1 tay. 

— Bò theo @ABng zíc-zFc 

không bH ch$m vào v$ch 

hoKc v2t (5 — 6 @o$n zíc-

zFc). 

— hing co 1 chân 5 giây. 

— CFt @Ajc theo @ABng thkng.  

— Cài, cli cúc. 

— T^ mKc quan áo vbi s  ̂

giúp @o cpa ngABi lbn. 

— T^ rót nAbc không bH rri 

vãi. 

— hi gi2t lùi 3m. 

—  Ch$y 18m kho+ng 10 giây. 

— B2t xa 50 — 60cm. 

— Ném xa 4m. 

— Bò chui dAbi v2t không 

bH ch$m. 

— hi nXi gót gi2t lùi 5 bAbc. 

— CFt @Ajc theo @ABng 

tròn.  

— ThFt, buu c dây giay. 

— T^ mKc quan áo. 

5. ĐÁNH GIÁ ĐẦU RA 

Hãy t: *ánh giá kCt quE nghiên c(u hoGt *+ng c1a anh (chI) bLng cách 

làm các câu hPi sau: 

Câu h%i 1: Theo anh (chI), */ *ánh giá m(c *+ phát tri/n th/ ch0t c1a tr3 

mUm non, cUn chú ý *Cn nhXng n+i dung gì? TGi sao? 

  

  

  

  

  

  

Câu h%i 2: Theo anh (chI), */ *ánh giá m(c *+ phát tri/n th/ ch0t c1a tr3 

nhà tr3, cUn chú ý *Cn nhXng n+i dung gì? TGi sao? 
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Câu h%i 3: Theo anh (ch)), ,- ,ánh giá m2c ,3 phát tri-n th- ch7t c8a tr9 

m:u giáo, c<n chú ý ,?n nh@ng n3i dung gì? TDi sao? 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Câu h%i 4 (trFc nghiGm khách quan nhiJu lLa chMn): S2c khPe c8a con 

ngQRi là: 

a. tiJn ,J vVt ch7t c8a hoDt ,3ng tinh th<n. 

b. vXn quý nh7t c8a con ngQRi. 

c. sL thành công c8a m3t ,Ri ngQRi. 

d. trDng thái thoZi mái c8a con ngQRi vJ các m[t th- ch7t, tinh th<n và  

xã h3i. 

e. do luyGn tVp mà có. 

Câu h%i 5: Hãy ghép hai c3t phù hcp vdi n3i dung ki-m tra, ,ánh giá 

hoDt ,3ng giáo dec th- ch7t f trQRng m<m non 

a. Ki-m tra, ,ánh giá ti?t hMc th- dec.             1. N3i dung 1. 

b. Ki-m tra, ,ánh giá ch? ,3 vVn ,3ng hàng ngày.   2. N3i dung 2. 

c. Ki-m tra, ,ánh giá ck sf vVt ch7t.               3. N3i dung 3. 

d. Ki-m tra, ,ánh giá s2c kho9 c8a tr9.             4. N3i dung 4. 
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Câu h%i 6: Hãy ghép hai c+t cho phù h/p v1i các bi4n pháp ki7m tra, 

;ánh giá ho<t ;+ng giáo d>c th7 ch?t cho tr@ A trBCng mDm non : 

a. TrHc tiIp tham gia vào các ho<t ;+ng.    1. Bi4n pháp thM nh?t. 

b. Nghiên cMu tB li4u (tài li4u, thiIt bS).     2. Bi4n pháp thM hai. 

c. Quan sát, ghi chép.                   3. Bi4n pháp thM ba. 

d. PhZng v?n, to< ;àm, phiIu hZi.          4. Bi4n pháp thM tB. 

6. THÔNG TIN PHẢN HỒI 

—  KIt qu_ ki7m tra ;Du vào và ;Du ra.  

—  Bài t`p: Xây dHng bài ;ánh giá vc mMc ;+ phát tri7n th7 ch?t cda tr@ 

mDm non (lMa tuei tH chfn). 

D. HƯỚNG DẪN HỌC MODULE 

1. Kiến thức cần chú ý 

1.1. Phân tích ;hc ;i7m phát tri7n th7 ch?t và nhing yIu tj _nh hBAng ;In 

sH phát tri7n th7 ch?t cda tr@ mDm non. 

1.2. Bàn lu`n vc nhing m>c tiêu và kIt qu_ mong ;/i A tr@ mDm non vc  

th7 ch?t. 

1.3. kánh giá mMc ;+ phát tri7n th7 ch?t cda tr@ mDm non. 

2. Bài tập 

—  Phân tích các ch+,ng trình giáo d4c th5 ch6t cho tr7 em l;a tu=i m>m 

non, trong ;ó t`p trung vào các v?n ;c nhB: tính h/p lí, tính phát tri7n 

qua các lMa tuei cda tr@ mDm non. Tm ;ó, so sánh và rút ra kIt lu`n vc 

m>c tiêu, n+i dung, phBong pháp, hình thMc, phBong ti4n giáo d>c th7 

ch?t và ;ánh giá kIt qu_ cda nó. 

—  Rút ra bài hfc tm vi4c nghiên cMu các yIu tj _nh hBAng ;In sH phát tri7n 

th7 ch?t cda tr@. 

—  L`p kI ho<ch phji h/p cùng gia ;ình vc vi4c nâng cao mMc ;+ phát tri7n 

th7 ch?t cda tr@ trong l1p mình ph> trách. 

3. Thực hành 

Tmng nhóm 4 — 5 sinh viên vào các l1p nhà tr@ và mtu giáo tiIn hành 

;icu tra thHc tr<ng phát tri7n th7 ch?t cda các em theo các chv sj: cân 
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n!ng, chi(u cao; th.c hi/n các ho1t 23ng t. ph5c v5 và tham gia vào các 

ho1t 23ng t9p th: c;a tr= > tr?@ng mAm non. 

D.a trên kFt quH 2i(u tra, 2Ii chiFu vJi yêu cAu c5 th: c;a lMa tuNi theo 

m5c tiêu phát tri:n th: chPt cho tr= mAm non, 2ánh giá kFt quH giáo d5c 

> nhóm tuNi 2ó 21t > mMc 23 nào? XFp lo1i các mMc 23 ch?a 21t yêu cAu, 

21t yêu cAu, khá, tIt. Tìm hi:u nguyên nhân c;a kFt quH 2ó. 
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Câu 6, trang 17: b. 

Câu 7, trang 18: c. 

Câu 8, trang 18: d. 

Câu 9, trang 18: 1—c,e; 2—a,f; 3—d; 4—b. 

Câu 10, trang 19: 1—c; 2—d; 3—b; 4—a; 5—e. 

Câu 4, trang 38: D. 
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