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A. GIỚI THIỆU TỔNG QUAN  

Hi"n nay, tr*+ng m.m non 0ã coi tr3ng vi"c ph7i h8p s: d<ng các 

ph*>ng pháp d?y h3c trong quá trình tC chDc ho?t 0Eng h3c có chG 0ích 

cho trI. Tuy nhiên, vMn 0N Dng d<ng ph*>ng pháp d?y h3c tích cOc trong 

lQnh vOc phát triRn thR chMt cho trI còn ch*a 0*8c chú ý nhiNu. VR nâng 

cao chMt l*8ng phát triRn thR chMt cho trI m.m non, Module MN 21 s] 

giúp giáo viên n^m 0*8c nEi dung phát triRn thR chMt, lOa ch3n ph*>ng 

pháp d?y h3c tích cOc thích h8p v_i nEi dung phát triRn thR chMt và thOc 

hành ph*>ng pháp d?y h3c tích cOc thích h8p v_i nEi dung phát triRn 

thR chMt cho trI m.m non. Module này gam nhbng nEi dung chính sau: 

— NEi dung 1: Phát triRn thR chMt cho trI m.m non. 

—  NEi dung 2: Các ph*>ng pháp d?y h3c tích cOc trong lQnh vOc phát triRn 

thR chMt cho trI m.m non.  

—  NEi dung 3: ThOc hành ph*>ng pháp d?y h3c tích cOc trong lQnh vOc 

phát triRn thR chMt cho trI m.m non.  

B. MỤC TIÊU  

I. VỀ KIẾN THỨC 

—  HiRu sâu s^c (phân tích và so sánh 07i chiiu) nEi dung phát triRn thR 

chMt cho trI m.m non phù h8p v_i m<c 0ích giáo d<c theo tlng 0E tuCi. 

—  Nêu 0*8c nhbng ph*>ng pháp d?y h3c tích cOc thích h8p v_i nEi dung 

phát triRn thR chMt cho trI m.m non. 

II. VỀ KĨ NĂNG 

—  LOa ch3n và thOc hành vi"c s: d<ng ph*>ng pháp d?y h3c tích cOc thích 

h8p v_i nEi dung phát triRn thR chMt cho trI theo tlng 0E tuCi. 

—  Von d<ng 0*8c ph*>ng pháp d?y h3c tích cOc vào tC chDc các ho?t 0Eng 

giáo d<c phát triRn thR chMt cho trI theo tlng 0E tuCi. 

—  Ch3n lOa và s: d<ng t7t 0a dùng d?y h3c phát huy tính tích cOc cGa trI 

trong ho?t 0Eng giáo d<c phát triRn thR chMt. 

—  Vánh giá kit quq giáo d<c phát triRn thR chMt cho trI theo ph*>ng pháp 

d?y h3c tích cOc. 
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III. VỀ MẶT THÁI ĐỘ 

—  Có ý th'c và thái -. -úng -2n -3i v4i vi5c v6n d8ng ph:;ng pháp d<y 

h>c tích c@c vào tB ch'c các ho<t -.ng phát triDn thD chEt cho trF 

mHm non. 

—  ThD hi5n -:Kc s@ sáng t<o trong vi5c v6n d8ng ph:;ng pháp d<y h>c tích 

c@c trong tB ch'c các ho<t -.ng giáo d8c phát triDn thD chEt cho trF theo 

tNng -. tuBi. 

C. NỘI DUNG 

Nội dung 1 

PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT CHO TRẺ MẦM NON 

1. MỤC TIÊU 

1.1. Kiến thức 

—  N2m -:Kc n.i dung phát triDn thD chEt cho trF l'a tuBi nhà trF. 

—  N2m -:Kc n.i dung phát triDn thD chEt cho trF l'a tuBi mSu giáo. 

1.2. Kĩ năng 

—  V6n d8ng n.i dung phát triDn thD chEt cho trF l'a tuBi nhà trF trong quá 

trình phát triDn cWa chúng. 

—  V6n d8ng n.i dung phát triDn thD chEt cho trF l'a tuBi mSu giáo trong 

quá trình phát triDn cWa chúng. 

1.3. Thái độ 

TN nghiên c'u vY lí thuyZt và th@c hành, l6p kZ ho<ch phát triDn thD chEt 

cho trF phù hKp v4i m'c -. phát triDn cWa chúng. 

2. KIỂM TRA ĐẦU VÀO 

—  Câu h_i 1: bD phát triDn thD chEt cho trF mHm non cHn có nhcng -iYu 

ki5n gì? 

—  Câu h_i 2: Nêu vai trò cWa v6n -.ng thô trong vi5c phát triDn thD chEt cho 

trF mHm non. 

—  Câu h_i 3: Nêu vai trò cWa v6n -.ng tinh trong vi5c phát triDn thD chEt 

cho trF mHm non. 
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3. CÁC HOẠT ĐỘNG 

Hoạt động 1: Tìm hiểu nội dung phát triển thể chất cho trẻ lứa 

tuổi nhà trẻ. 

D!a vào s! hi*u bi-t và kinh nghi2m c5a b6n thân, b9n hãy vi-t ra suy 

ngh= c5a mình v?: 

— MCc Dích phát tri*n th* chHt cho trI lKa tuLi nhà trI. 

 

 

 

 

 

 

— Li2t kê nhPng nQi dung phát tri*n vSn DQng cho trI tuLi nhà trI. 

 

 

 

 

 

 

 

— Li2t kê nhPng nQi dung giáo dCc dinh dTUng cho trI tuLi nhà trI. 
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— Nhi%m v( c*a giáo viên trong phát tri4n th4 ch5t cho tr6 tu8i nhà tr6. 

 

 

 

 

 

B<n hãy ?@c nhAng thông tin dDEi ?ây ?4 có thêm hi4u biIt vJ nKi dung 

phát tri4n th4 ch5t cho tr6 tu8i nhà tr6. 

THÔNG TIN PHẢN HỒI 

* Vi"c phát tri*n th* ch,t cho tr. l0a tu3i nhà tr. xu,t phát t6 m8c 9ích 

hình thành và phát tri*n = tr.:  

—  KhN nOng thích nghi vEi chI ?K sinh ho<t. 

—  MKt sS thói quen tSt trong On uSng, v% sinh cá nhân, giA gìn sXc kho6 và 

an toàn. 

—  Các v[n ?Kng: l^y, trD_n, bò, ?i, ch<y, nhNy, thOng bang ?úng theo các ?K 

tu8i và khN nOng c*a tr6. BDEc ?cu biIt phSi hdp v[n ?Kng cùng tr6 khác, 

ph5n khfi và hào hXng v[n ?Kng.  

—  Các cg ?Kng khéo léo c*a bàn tay, ngón tay và khN nOng phSi hdp thi 

giác, thính giác vEi v[n ?Kng. 

—  KhN nOng làm mKt sS công vi%c ?jn giNn tk ph(c v( trong On, ng* và v% 

sinh cá nhân. 

*  N@i dung phát tri*n vCn 9@ng cho tr. l0a tu3i nhà tr.: 

3 — 12 tháng 13 — 24 tháng 

N,i 

dung 

3 — 6  

tháng 

7 — 12

 

tháng 

13 — 18 

tháng 

19 — 24 

tháng 

25 — 36 tháng 

1. T7p 

phát 

tri:n 

T[p th( 

?Kng: 

— Tay: co, 

dumi tay. 

T[p th( 

?Kng:  

— Tay: co, 

dumi, ?Da 

T[p th( 

?Kng: 

— Tay gij 

cao, ?Da 

Hô h5p: 

t[p hít thf: 

— Tay: gij 

cao, ?Da 

Hô h5p: t[p hít 

vào, thf ra: 

— Tay: gij cao, 

?Da ra phía 
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3 — 12 tháng 13 — 24 tháng 

N,i 

dung 

3 — 6  

tháng 

7 — 12

 

tháng 

13 — 18 

tháng 

19 — 24 

tháng 

25 — 36 tháng 

các 

nhóm 

c8 và 

hô h<p 

 

 

 

— Chân: co, 

du,i chân.  

lên cao, b3t 

chéo tay 

tr89c ng;c. 

 

— Chân: co 

du,i chân, 

nâng 2 

chân du,i 

th=ng. 

phía tr89c, 

@8a sang 

ngang. 

 

— Chân: dBng 

sang 2 bên, 

nhCc cao 

tDng chân, 2 

chân. 

— L8ng, 

bFng, l8Gn: 

cúi vJ phía 

tr89c, 

nghiêng 

ng8Gi sang 

2 bên. 

phía tr89c, 

@8a sang 

ngang, @8a 

ra sau. 

— Chân: dBng 

ngang sang 

2 bên, ngKi 

xuMng, 

@Nng lên. 

— L8ng, 

bFng, l8Gn: 

cúi vJ phía 

tr89c, 

nghiêng 

ng8Gi sang 

2 bên. 

tr89c, @8a sang 

ngang, @8a ra 

sau kPt hQp v9i 

l3c bàn tay. 

— Chân: ngKi 

xuMng, @Nng 

lên, co du,i 

tDng chân.  

 

— L8ng, bFng, 

l8Gn: cúi vJ phía 

tr89c, nghiêng 

ng8Gi sang 2 

bên, vSn ng8Gi 

sang 2 bên. 

TUp lVy. 

TUp tr8Gn 

 

— TUp tr8Gn, 

xoay ng8Gi 

theo các 

h89ng. 

 — TUp bò. 

 

 

— TUp tr8Gn, 

bò qua vUt 

c[n. 

— TUp @i. 

NgKi l]n, 

tung bóng. 

TUp bò, 

tr8Gn: 

— Bò, tr8Gn 

t9i @ích. 

— Bò chui 

(d89i 

dây/gUy kê 

cao). 

TUp bò, tr8Gn: 

— Bò th=ng 

h89ng và có 

vUt trên l8ng. 

— Bò chui qua 

ccng. 

— Bò, tr8Gn qua 

vUt c[n. 

2. T@p 

các v@n 

A,ng 

c8 bCn 

và phát 

triEn 

tF ch<t 

v@n 

A,ng 

ban 

AHu 

 — TUp ngKi. 

— TUp @Nng, 

@i. 

TUp @i. 

NgKi l]n, 

tung bóng. 

TUp @i, chBy: 

— di theo 

h89ng 

th=ng. 

TUp @i, chBy: 

— di theo hieu 

lenh, @i trong 

@8Gng hfp. 
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3 — 12 tháng 13 — 24 tháng 

N,i 

dung 

3 — 6  

tháng 

7 — 12

 

tháng 

13 — 18 

tháng 

19 — 24 

tháng 

25 — 36 tháng 

— "i trong 

)*+ng h-p. 

— "i b*1c 

qua v7t c8n. 

— "i có mang 

v7t trên tay. 

— Ch>y theo 

h*1ng th@ng.  

— "Ang co 1 

chân. 

   
— T7p b*1c 

lên, xuHng 

b7c thang. 

 

— T7p tung, 

ném: 

+ NgMi lNn 

bóng. 

+ "Ang ném, 

tung bóng. 

— T7p nhún b7t: 

+ B7t t>i chQ. 

+ B7t qua v>ch 

kS. 

— T7p tung, 

ném, bTt: 

+ Tung, bTt 

bóng cùng cô. 

+ Ném bóng vW 

phía tr*1c. 

+ Ném bóng 

vào )ích. 

3. T7p 

các c: 

;,ng 

c<a 

bàn 

tay, 

ngón 

tay 

— Xoè và 

nTm bàn 

tay.  

— C\m, nTm, 

lTc )M v7t, 

)M ch]i. 

— V_y tay, 

c` )ang các 

ngón tay. 

— C\m, nTm 

lTc, )7p. 

— C\m bc 

vào, ldy ra, 

buông th8, 

nhet )M v7t. 

— Xoay bàn 

tay và c  ̀

)ang các 

ngón tay. 

— Gõ, )7p, 

c\m, bóp. 

— "óng mh 

nTp không 

ren. 

— Co, duQi 

ngón tay, 

)an ngón 

tay. 

— C\m, bóp, 

gõ, )óng. 

— "óng mh 

nTp có ren. 

— Tháo lTp, 

— Xoa tay, ch>m 

các )\u ngón 

tay v1i nhau, 

rót, nhào, khudy, 

)8o, vò xé. 

— "óng ckc bàn 

gQ. 

— Nhón, nhet 

)M v7t. 
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3 — 12 tháng 13 — 24 tháng 

N,i 

dung 

3 — 6  

tháng 

7 — 12

 

tháng 

13 — 18 

tháng 

19 — 24 

tháng 

25 — 36 tháng 

 

 

 

 

— Chuy&n 

v)t t+ tay 

này sang 

tay kia. 

— Tháo l7p, 

l:ng h;p 

tròn. 

— X?p 

ch:ng các 

khAi 

vuông.  

l:ng h;p 

tròn, vuông. 

— X?p ch:ng 

khAi trC, 

khAi vuông. 

— VEch các 

nét nguGch 

ngoEc bIng 

ngón tay. 

— T)p xâu, lu:n 

dây, cài cNi 

cúc, bu;c dây. 

— Ch7p ghép 

hình. 

— Ch:ng, x?p 

Q: v)t. 

— T)p cRm bút 

tô, vT. 

— L)t mN trang 

sách. 

* N!i dung giáo d*c dinh d-.ng s0c kho2 cho tr2 l0a tu7i nhà tr2 

3 — 12 tháng 13 — 24 tháng 

N,i dung 

3 — 6 

tháng 

7 — 12 

tháng 

13 — 18 

tháng 

19 — 24 

tháng 

25 — 36 tháng 

T)p uAng 

bIng thìa. 

Làm quen 

ch? Q; Xn 

b;t nYu 

vZi các loEi 

th[c ph\m 

khác nhau. 

Làm quen 

ch? Q; Xn 

cháo nYu 

vZi các 

th[c ph\m 

khác nhau. 

Làm quen 

vZi ch? Q; 

Xn c]m nát 

có th^c Xn 

khác nhau. 

— Làm quen ch? 

Q; Xn c]m vZi 

các loEi th^c Xn 

khác nhau. 

— T)p luyGn n_ 

n?p thói quen tAt 

trong Xn uAng. 

1. T7p 

luy;n 

n<n n=p, 

thói quen 

tBt trong 

sinh hoFt 

Làm quen ch? Q; ng  ̀

3 giYc. 

Làm quen 

ch? Q; ng  ̀

2 giYc. 

Làm quen 

ch? Q; ng  ̀

1 giYc. 

LuyGn thói quen 

ng` 1 giYc. 
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3 — 12 tháng 13 — 24 tháng 

N+i dung 

3 — 6 

tháng 

7 — 12 

tháng 

13 — 18 

tháng 

19 — 24 

tháng 

25 — 36 tháng 

 

T#p m&t s) thói quen v2 

sinh t)t: 

— R5a tay tr9:c khi =n, 

sau khi ?i v2 sinh. 

— GiB gìn v2 sinh sEch sF 

khi =n u)ng. 

— GGi cô khi bJ 9:t, bJ bKn. 

Luy2n thói quen 

t)t trong v2 sinh 

cá nhân, v2 sinh 

=n u)ng: =n 

chín, u)ng chín; 

r5a tay tr9:c khi 

=n; lau mSt, lau 

mi2ng, u)ng 

n9:c sau khi =n; 

vTt rác ?úng nVi 

quy ?Jnh. 

 

 

 

 

— T#p tW xúc =n bYng thìa, 

u)ng n9:c bYng c)c. 

— T#p ngZi vào bàn =n. 

— T#p th\ hi2n khi có nhu 

c]u =n, ng ,̂ v2 sinh. 

— T#p tW ph_c v_: 

+ Xúc cVm, 

u)ng n9:c. 

+ MSc qu]n áo, 

?i dép, ?i v2 

sinh, cei qu]n 

áo khi bJ bKn,  

bJ 9:t. 

+ ChuKn bJ chg 

ng^. 

— T#p th\ hi2n 

bYng lhi nói khi 

có nhu c]u =n, 

ng^, v2 sinh. 

2. Làm 

quen v<i 

m+t s> 

vi?c tA 

phCc vC, 

giE gìn 

sGc khoJ 

 

T#p ngZi 

bô khi ?i 

v2 sinh. 

T#p ra ngZi bô khi có 

nhu c]u v2 sinh.  

T#p ?i v2 sinh 

?úng nVi quy 

?Jnh. 
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3 — 12 tháng 13 — 24 tháng 

N+i dung 

3 — 6 

tháng 

7 — 12 

tháng 

13 — 18 

tháng 

19 — 24 

tháng 

25 — 36 tháng 

 

Làm quen v*i r-a tay, 

lau m3t. 

T6p m8t s: 

thao tác ?@n 

giBn trong r-a 

tay, lau m3t. 

3. Nh6n 

bi8t và 

tránh m+t 

s> nguy 

cA không 

an toàn 

 
— Nh6n biEt m8t s: v6t dGng nguy hiHm, 

nhIng n@i nguy hiHm không ?LMc phép sO 

vào ho3c ?En gPn. 

— Nh6n biEt m8t s: hành ?8ng nguy hiHm 

và phòng tránh. 

*  Nhi#m v' c)a giáo viên: 

—  TS chTc chE ?8 sinh hoUt hMp lí, kiên trì t6p cho trY thích nghi v*i chE ?8 

sinh hoUt. 

—  HL*ng d[n và tS chTc cho trY th\c hành m8t s: hành vi t:t trong ]n 

u:ng, v^ sinh cá nhân, giI gìn sTc khoY, k` n]ng t\ phGc vG, giI gìn v  ̂

sinh môi trLOng trong các hoUt ?8ng sinh hoUt hang ngày. 

—  TS chTc các hình thTc hoUt ?8ng khác nhau ?H phát triHn thH l\c, sTc 

khoY cho trY. T6n dGng các yEu t: thiên nhiên (nL*c, ánh sáng, không 

khí) và các ?idu ki^n t\ nhiên (khúc gf, mô ?gt, bãi ci, cát) ?H cho trY 

rèn luy^n. 

—  TUo môi trLOng an toàn và bPu không khí vui vY, ?8ng viên khích l^ trY t\ 

tin và tích c\c hoUt ?8ng. 

—  Theo dõi sát sao trY trong quá trình luy^n t6p, ?Bm bBo an toàn, không 

?H xBy ra tai nUn.  

—  Quan tâm và có kE hoUch giáo dGc ?:i v*i các trY có khó kh]n vd v6n ?8ng. 
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Hoạt động 2: Tìm hiểu nội dung phát triển thể chất cho trẻ lứa 

tuổi mẫu giáo.  

D!a vào s! hi*u bi-t và kinh nghi2m c5a b6n thân, b9n hãy vi-t ra suy 

ngh= c5a mình v?: 

— MCc Dích phát tri*n th* chHt cho trI mJu giáo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

— Li2t kê nhMng nNi dung phát tri*n vPn DNng cho trI mJu giáo: 

 

 

 

 

 

 

— Li2t kê nhMng nNi dung giáo dCc dinh dQRng cho trI mJu giáo: 
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— Nêu vai trò c,a giáo viên trong phát tri3n th3 ch4t cho tr5 m7u giáo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

B:n hãy =>c nh?ng thông tin dBCi =ây =3 có thêm hi3u biGt vH nIi dung 

phát tri3n th3 ch4t cho tr5 m7u giáo. 

THÔNG TIN PHẢN HỒI 

* Xu"t phát t( m*c ,ích giáo d*c phát tri3n th3 ch"t cho tr5 l7a tu9i m:u 

giáo, ,ó là hình thành và phát tri3n @ tr5: 

—  KhM nNng nhOn biGt, phân biQt mIt sS thTc phUm thông thBVng. 

—  MIt sS hi3u biGt vH ích lZi c,a thTc phUm và tác d\ng c,a viQc Nn uSng 

=Si vCi s]c kho5. 

—  Cách bMo vQ và gi? gìn vQ sinh thân th3. 

—  KhM nNng thTc hiQn mIt sS công viQc tT ph\c v\ trong sinh ho:t  

hang ngày. 

—  MIt sS nHn nGp, thói quen tSt trong Nn uSng, phòng bQnh, gi? gìn vQ sinh 

môi trBVng. 

—  KhM nNng nhOn biGt và tránh ndi nguy hi3m. 

—  MIt sS hi3u biGt vH ích lZi c,a viQc luyQn tOp vOn =Ing =Si vCi sT phát 

tri3n cd th3 và bMo vQ s]c kho5. 

—  KhM nNng thTc hiQn các vOn =Ing mIt cách tT tin và khéo léo. 

—  BiGt phSi hZp vOn =Ing cùng tr5 khác, hào h]ng tham gia vào ho:t =Ing 

phát tri3n th3 lTc. 

—  KhM nNng sg d\ng mIt sS =h dùng trong vui chdi, h>c tOp, sinh ho:t. 
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* N!i dung phát tri-n v/n 0!ng cho tr3 l5a tu7i m9u giáo: 

N!i 

dung 

3 — 4 tu,i 4 — 5 tu,i 5 — 6 tu,i 

Hô h%p: Hít vào, th. ra. 

— Tay: 

+ 67a 2 tay lên 

cao, ra phía 

tr7=c, sang 2 

bên. 

+ Co và duDi tay, 

bFt chéo 2 tay 

tr7=c ngHc. 

— Tay: 

+ 67a 2 tay lên cao, 

ra phía tr7=c, sang 2 

bên (kKt hLp v=i vMy 

bàn tay). 

+ Co và duDi tay,  

vD 2 tay vào nhau 

(phía tr7=c, phía sau, 

trên OPu). 

— Tay: 

+ 67a 2 tay lên cao, ra 

phía tr7=c, sang 2 bên 

(kKt hLp v=i vMy bàn tay, 

quay cR tay, kiSng chân). 

+ Co và duDi tUng tay, kKt 

hLp kiSng chân. Hai tay 

Oánh xoay tròn tr7=c 

ngHc, O7a lên cao. 

— L7ng, bZng, l7[n: 

+ Cúi v] phía 

tr7=c. 

+ Quay sang trái, 

sang ph_i. 

+ Nghiêng ng7[i 

sang trái, sang 

ph_i. 

— L7ng, bZng, l7[n: 

+ Cúi v] phía tr7=c, 

ngaa ng7[i ra sau. 

+ Quay sang trái, 

sang ph_i. 

+ Nghiêng ng7[i sang 

trái, sang ph_i. 

— L7ng, bZng, l7[n: 

+

 

Ngaa ng7[i ra sau kKt 

hLp tay gib lên cao, chân 

b7=c sang ph_i, sang trái. 

+ Quay sang trái, sang 

ph_i kKt hLp tay chcng 

hông hodc hai tay dang 

ngang, chân b7=c sang 

ph_i, sang trái. 

+ Nghiêng ng7[i sang hai 

bên, kKt hLp tay chcng 

hông, chân b7=c sang 

ph_i, sang trái.

 

1. T2p 

các 

6!ng 

tác phát 

tri9n 

các 

nhóm 

c< và hô 

h@p 

— Chân: 

+ B7=c lên phía 

tr7=c, b7=c sang 

ngang; nggi xRm; 

— Chân: 

+ Nhún chân. 

+ Nggi xRm, Oing 

lên, bjt tki chD. 

— Chân: 

+ 67a chân ra phía tr7=c, 

O7a sang ngang, O7a v] 

phía sau. 
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N!i 

dung 

3 — 4 tu,i 4 — 5 tu,i 5 — 6 tu,i 

 !ng lên; b)t t+i 

ch/. 

+ Co du/i chân. 

+ 7!ng, l9n l:;t t<ng 

chân co cao  9u g>i. 

+ Nh@y lên,  :a 2 chân 

sang ngang; nh@y lên  :a 

mEt chân vG phía tr:Kc, 

mEt chân vG phía sau. 

— 7i và ch+y: 

+ 7i kiPng gót 

+ 7i, ch+y thay 

 Ri t>c  E theo 

hiTu lTnh. 

 

+ 7i, ch+y thay 

 Ri h:Kng theo 

 :Ung dích dVc. 

+ 7i trong  :Ung 

hWp. 

— 7i và ch+y: 

+ 7i kiPng gót,  i 

bXng gót chân,  i 

khuYu g>i. 

+ 7i trong  :Ung hWp; 

 i trên ghZ th[ d\c. 

+ 7i, ch+y thay  Ri t>c 

 E theo hiTu lTnh, 

dích dVc ( Ri h:Kng) 

theo v)t chu_n. 

+ Ch+y 15m. 

+ Ch+y ch)m 60m. 

— 7i và ch+y: 

+ 7i kiPng gót,  i bXng gót 

chân,  i bXng mép ngoài 

bàn chân,  i khuYu g>i. 

+ 7i trên dây (dây  et 

trên sàn). 

+ 7i n>i bàn chân tiZn, lùi. 

+ 7i, ch+y thay  Ri t>c 

 E, h:Kng, dích dVc theo 

hiTu lTnh. 

+ Ch+y 18m. 

+ Ch+y ch)m 80m. 

2. T2p 

luy6n 

các k: 

n;ng 

v2n 

=!ng c> 

b@n và 

phát 

triDn 

các tE 

chFt 

trong 

v2n 

=!ng 

— Bò, tr:Un, trèo: 

+ Bò, tr:Un theo 

h:Kng thkng, 

dích dVc. 

+ Bò chui qua 

cRng. 

+ Tr:Un, trèo qua 

v)t c@n. 

+ B:Kc lên, xu>ng 

b\c cao 30cm. 

— Bò, tr:Un, trèo: 

+ Bò bXng bàn tay và 

bàn chân 3 — 4m. 

+ Bò dích dVc qua 5 

 i[m. 

+ Bò chui qua cRng, 

>ng dài 1,2 × 0,6m. 

+ Tr:Un, trèo qua ghZ 

dài 1,5 × 30cm. 

+ Trèo lên, xu>ng 5 

gióng thang. 

— Bò, tr:Un, trèo: 

+ Bò bXng bàn tay và bàn 

chân 4 — 5m. 

+ Bò dích dVc qua 7  i[m. 

+ Bò chui qua >ng dài  

1,5 × 0,6m. 

+ Tr:Un, trèo qua ghZ dài 

1,5 × 30cm. 

+ Trèo lên, xu>ng 7 gióng 

thang. 
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N!i 

dung 

3 — 4 tu,i 4 — 5 tu,i 5 — 6 tu,i 

— Tung, ném, b*t: 

+ L/n, 01p, tung 

bóng. 

+ Ném xa b8ng  

1 tay. 

+ Ném trúng 0ích 

b8ng 1 tay. 

+ ChuyAn b*t bóng 

2 bên theo hàng 

ngang, hàng dHc. 

— Tung, ném, b*t: 

+ Tung bóng lên cao 

và b*t. 

+ Tung b*t bóng vKi 

ngMNi 0Oi diPn. 

+ Q1p bóng tRi chS. 

 

+ Ném xa b8ng 1 tay, 

2 tay. 

+ Ném trúng 0ích 

b8ng 1 tay. 

+ ChuyAn, b*t bóng 2 

tay qua 0Uu, qua chân. 

— Tung, ném, b*t: 

+ Tung bóng lên cao và 

b*t. 

+ Tung, 01p b*t bóng tRi 

chS. 

+ Qi và 01p bóng. 

+ Ném xa b8ng 1 tay, 2 tay. 

+ Ném trúng 0ích b8ng 1 

tay, 2 tay. 

+ ChuyAn, b*t bóng 2 tay 

qua 0Uu, qua chân. 

— B1t nhXy: 

+ B1t tRi chS. 

+ B1t vA phía trMKc. 

+ B1t xa 20 — 25cm 

— B1t nhXy: 

+ B1t liên t[c vA phía 

trMKc. 

+ B1t xa 35 — 40cm. 

+ B1t nhXy t̂  trên cao 

xuOng (cao 30 — 35cm). 

+ B1t tách chân, khép 

chân qua 5 ô. 

+ B1t qua v1t cXn cao 

10 — 15cm. 

+ NhXy lò cò 3m. 

— B1t nhXy: 

+ B1t liên t[c vào vòng. 

+ B1t xa 40 — 50cm. 

+ B1t nhXy t^ trên cao 

xuOng (cao 40 — 45cm). 

+ B1t tách chân, khép 

chân qua 7 ô. 

+ B1t qua v1t cXn cao 15 — 

20cm. 

+ NhXy lò cò 5m. 
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* N!i dung giáo d*c dinh d-.ng s0c kho2 cho tr2 l0a tu7i m9u giáo: 

N!i dung 3 — 4 tu,i 4 — 5 tu,i 5 — 6 tu,i 

Nh$n bi(t m+t s- 

th.c ph1m và món 

5n quen thu+c  

— Nh$n bi(t th.c 

ph1m thông th<=ng 

trong các nhóm 

th.c ph1m (trên 

tháp dinh d<Dng). 

— Nh$n bi(t dGng 

ch( bi(n HIn giJn 

cKa m+t s- th.c 

ph1m, món 5n.  

— Nh$n bi(t, phân 

loGi m+t s- th.c 

ph1m thông th<=ng 

theo 4 nhóm th.c 

ph1m. 

— Làm quen vRi m+t 

s- thao tác HIn 

giJn trong ch( bi(n 

m+t s- món 5n, 

thSc u-ng.  

1. Nh2n bi4t 

m!t s7 món 

9n, th;c 

ph>m thông 

th@Ang và 

ích lFi cGa 

chúng J7i 

vKi sLc khoO  

— Các bUa 5n trong ngày và ích lXi cKa 5n u-ng HK l<Xng và  

HK chYt. 

— S. liên quan giUa 5n u-ng vRi b[nh t$t (\a chJy, sâu r5ng, suy 

dinh d<Dng, béo phì). 

— Làm quen cách 

Hánh r5ng, lau m_t. 

— T$p raa tay bbng  

xà phòng. 

— The hi[n bbng l=i 

nói vf nhu cgu 5n, 

ngK, v[ sinh. 

— T$p Hánh r5ng, 

lau m_t. 

— Rèn luy[n thao tác 

raa tay bbng xà 

phòng. 

— ji v[ sinh Húng 

nIi quy Hlnh. 

— T$p rèn luy[n kn 

n5ng: Hánh r5ng, 

lau m_t, raa tay 

bbng xà phòng. 

— ji v[ sinh Húng nIi 

quy Hlnh, sa dpng Hq 

v[ sinh Húng cách. 

T$p luy[n m+t s- thói quen t-t vf giU gìn sSc khor. 

2. T2p làm 

m!t s7 viRc 

t; phSc vS 

trong sinh 

hoUt 

LXi ích cKa vi[c giU gìn v[ sinh thân the, v[ sinh môi tr<=ng H-i 

vRi sSc khor con ng<=i. 

3. GiW gìn 

sLc khoO và 

an toàn 

Nh$n bi(t trang 

phpc theo th=i ti(t. 

— L.a chsn trang 

phpc phù hXp vRi 

th=i ti(t. 

— L.a chsn và sa 

dpng trang phpc phù 

hXp vRi th=i ti(t. 
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N!i dung 3 — 4 tu,i 4 — 5 tu,i 5 — 6 tu,i 

— Bi$t ích l*i c+a 

m.c trang ph3c phù 

h*p v6i th7i ti$t. 

— Bi$t ích l*i c+a 

m.c trang ph3c phù 

h*p v6i th7i ti$t. 

Nh:n bi$t trang 

ph3c theo th7i ti$t 

Nh:n bi$t m>t s@ 

biAu hiCn khi @m và 

cách phòng tránh 

HIn giJn. 

Nh:n bi$t m>t s@ 

biAu hiCn khi @m, 

nguyên nhân và 

cách phòng tránh. 

— Nh:n bi$t và phòng tránh nhOng hành H>ng nguy hiAm, nhOng 

nIi không an toàn, nhOng v:t d3ng nguy hiAm H$n tính mRng. 

— Nh:n bi$t m>t s@ trS7ng h*p khTn cUp và gVi ngS7i giúp HX. 

*  Nhi#m v' c)a giáo viên: 

—  Th[c hiCn nghiêm túc ch$ H> sinh hoRt \ l6p, \ trS7ng. 

—  Rèn luyCn cho tr_ n`n n$p, thói quen t@t, hành vi vcn minh, kd ncng v:n 

H>ng, khJ ncng t[ ph3c v3 trong sinh hoRt heng ngày, giO gìn vC sinh 

môi trS7ng. 

—  TRo không khí và trRng thái hoRt H>ng vui v_ kích thích s[ sgn sàng v:n 

H>ng c+a tr_. 

—  ChuTn bi Hj dùng, Hj chIi và hVc liCu ph3c v3 cho giáo d3c dinh 

dSXng, skc kho_, v:n H>ng. TRo môi trS7ng an toàn cho tr_ hoRt H>ng 

m>t cách hkng thú tích c[c và thoJi mái. TRo cho tr_ có cJm giác an 

toàn, t[ tin... 

—  Th[c hiCn Hly H+ n>i dung, tm chkc t@t các hoRt H>ng giáo d3c dinh 

dSXng skc kho_ và v:n H>ng cho tr_. 

—  K$t h*p v6i gia Hình HA HSa hoRt H>ng giáo d3c dinh dSXng, skc kho_, 

v:n H>ng gon li`n v6i cu>c s@ng \ gia Hình và c>ng Hjng. 

—  Ghi nh:t kí rút kinh nghiCm HA bm sung cho viCc lên k$ hoRch. 

—  Phát hiCn s6m nhOng tr_ có khó khcn và ncng khi$u v` v:n H>ng, tr Hó 

có biCn pháp thích h*p HA giúp HX tr_. 
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CÂU HỎI ĐÁNH GIÁ 

—  Câu h&i 1: Th" nào là bài t+p th- ./ng, bài t+p tích c4c, bài t+p n5a th- 

./ng? Cho ví d- minh ho<. 

—  Câu hAi 2: Hãy nGi n/i dung H c/t A vJi c/t B cho phù hMp vJi .Nc .iOm 

cPa trò chSi v+n ./ng cho trT mUm non. 

A  B 

a.  Tính sáng t<o.  1. YNc .iOm thZ nh[t. 

b.  Tính chP .\.  2. YNc .iOm thZ hai. 

c.  Tính b[t ng].   3. YNc .iOm thZ ba. 

d.  Tính tích c4c ho<t ./ng  

cPa các cS quan phân tích. 

 

4. YNc .iOm thZ ta. 

—  Câu hAi 3: Hãy nGi n/i dung H c/t A vJi c/t B cho phù hMp vJi tiêu chí 

phân lo<i trò chSi v+n ./ng. 

A  B 

a. Trò chSi v+n ./ng dân gian.  

b. Trò chSi v+n ./ng thO thao.   

1. Nhóm 1. 

c. Trò chSi v+n ./ng hien .<i.  

d. Trò chSi v+n ./ng có chP .\.  

2. Nhóm 2. 

e. Trò chSi v+n ./ng vui nh/n, gigi trí.  

f. Trò chSi v+n ./ng không có chP .\.  

3. Nhóm 3. 

 

Nội dung 2 

CÁC PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TÍCH CỰC TRONG LĨNH VỰC PHÁT 

TRIỂN THỂ CHẤT CHO TRẺ MẦM NON 

1. MỤC TIÊU 

1.1. Kiến thức 

—  Nkm .aMc nhlng v[n .\ có liên quan ."n các phaSng pháp d<y hmc tích 

c4c trong lnnh v4c phát triOn thO ch[t cho trT mUm non. 
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—  N#m %&'c n*i dung các ph&2ng pháp trò ch2i trong l8nh v:c phát tri;n 

th; ch<t cho tr= m>m non. 

—  N#m %&'c n*i dung các ph&2ng pháp thi %ua trong l8nh v:c phát tri;n 

th; ch<t cho tr= m>m non. 

1.2. Kĩ năng 

VBn dCng các ph&2ng pháp dDy hFc tích c:c trong l8nh v:c phát tri;n th; 

ch<t cho tr= m>m non. 

1.3. Thái độ 

Có ý thKc trong viLc sN dCng các ph&2ng pháp dDy hFc tích c:c trong 

l8nh v:c phát tri;n th; ch<t cho tr= m>m non. 

2. KIỂM TRA ĐẦU VÀO 

—  Câu hPi 1: ThT nào là ph&2ng pháp dDy hFc tích c:c cho tr= m>m non? 

—  Câu hPi 2: X; vBn dCng ph&2ng pháp dDy hFc tích c:c trong l8nh v:c 

phát tri;n th; ch<t cho tr= m>m non c>n có nhYng %iZu kiLn gì? 

3. CÁC HOẠT ĐỘNG 

Hoạt động 1: Tìm hiểu những vấn đề có liên quan đến các 

phương pháp dạy học tích cực trong lĩnh vực phát triển thể 

chất cho trẻ mầm non. 

D:a vào hi;u biTt và kinh nghiLm th:c ti_n c`a ban thân, bDn hãy liLt kê 

ra nhYng v<n %Z có liên quan %Tn ph&2ng pháp dDy hFc tích c:c trong 

l8nh v:c phát tri;n th; ch<t cho tr= m>m non. 
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B!n hãy '(c nh*ng thông tin d01i 'ây '3 có thêm hi3u bi9t v; v<n '; có 

liên quan '9n ph0Ang pháp d!y h(c tích cDc trong lGnh vDc phát tri3n 

th3 ch<t cho trH mIm non. 

THÔNG TIN PHẢN HỒI 

* Tính tích c'c v)n *+ng th3 hiLn M l0Nng vOn 'Png và c0Rng 'P cSa ch9 'P 

vOn 'Png, ngoài ra còn có các y9u tV chS 'Png và sáng t!o cSa trH. Ch9 'P 

vOn 'Png bao gYm nh*ng vOn 'Png do trH em thDc hiLn trong ho!t 'Png 

'Pc lOp '0Nc giáo viên t[ ch\c. ] mPt m\c 'P l1n, nó '0Nc quy '^nh bMi 

'P dài, nPi dung và hL ph0Ang pháp cSa nh*ng hình th\c th3 d`c khác 

nhau. Nh*ng 'i;u kiLn thuOn lNi cSa khí hOu, thRi ti9t càng ít 'Vi v1i ho!t 

'Png vOn 'Png 'Pc lOp khác nhau cSa trH em trong nh*ng 'i;u kiLn thiên 

nhiên, thì các hình th\c t[ ch\c th3 d`c càng có ý nghGa l1n. 

MPt trong nh*ng nguyên tec quan tr(ng cSa gifng d!y 'Png tác là 'i;u 

khi3n, 'i;u chgnh l0Nng vOn 'Png hNp lí và k9t hNp nó v1i nghg ngAi. 

— Trong giR th3 d`c, l0Nng vOn 'Png l!i ph` thuPc vào sV l0Nng và ch<t 

l0Nng các bài tOp, hoàn cfnh tác 'Png và t[ ch\c, ph0Ang pháp tOp luyLn. 

+  Các bài tOp th3 ch<t là 'Vi t0Nng gifng d!y, bao gYm: bài tOp th3 d`c, trò 

chAi vOn 'Png. Chúng có các c<u trúc kG thuOt khác nhau và liên quan 

'9n các tV ch<t th3 lDc cmng không giVng nhau. 

+  Hoàn cfnh tác 'Png: Các 'i;u kiLn kèm theo và xu<t hiLn trong khi luyLn 

tOp, giR h(c cqng thrng, h\ng thú cao, buYn tH, nsng n;, ng0Ri h(c tích 

cDc, chS 'Png hay b^ bet buPc, thRi ti9t, sân bãi, d`ng c` tVt, x<u... 

+  T[ ch\c, ph0Ang pháp luyLn tOp: Các mVi quan hL v; c0Rng 'P tOp luyLn, 

các hình th\c nghg ngAi trong quá trình tOp luyLn và 'fm bfo nguyên tec 

s0 ph!m, ph0Ang pháp khoa h(c. 

— L0Nng vOn 'Png trong giR th3 d`c là 'P l1n cSa các tác 'Png vOn 'Png 

'9n cA th3 và 'Yng thRi 'ó còn là m\c 'P các khó khqn chS quan và 

khách quan mà ng0Ri tOp phfi v0Nt qua trong quá trình ch^u sD tác 'Png 

'ó. Nói cách khác, l0Nng vOn 'Png chg m\c 'P tác 'Png cSa bài tOp th3 

ch<t '9n cA th3, cqng thrng v; tâm lí. 

L0Nng vOn 'Png là nguyên nhân trDc ti9p làm tiêu hao nqng l0Nng và kéo 

theo sD mLt mvi v; th3 ch<t và tâm lí. MLt mvi t<t y9u phfi dwn '9n nghg 

ngAi hNp lí '3 hYi ph`c nqng l0Nng 'ã b^ m<t 'i và g!t bv sD cqng thrng v; 

tâm lí. Theo quy luOt hYi ph`c v0Nt m\c, khf nqng làm viLc v; mst th3 lDc 

và trí tuL sx '0Nc nâng cao hAn M giR h(c sau, hosc giai 'o!n ti9p theo. 
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Các thành ph)n c*a l-.ng v1n 23ng: Trong nh8ng 2i:u ki=n và hoàn 

c>nh nh- nhau thì hi=u suAt c*a l-.ng v1n 23ng tB l= thu1n vCi I và M 

c*a nó. 

+ I dùng 2K chB 2Lc tính c*a các tác 23ng vào mOi thPi 2iKm cQ thK khi thRc 

hi=n bài t1p, 23 cUng thVng v: các chWc nUng c*a cX thK, 23 lCn c*a mOi 

l)n nO lRc. Nói cách khác, I là biKu thZ mWc 23 dùng sWc và mWc 23 cUng 

thVng c*a cX thK trong v1n 23ng. So sánh ch\y nhanh vCi 2i b3 t̂ c 23 

bình th-Png thì c-Png 23 c*a ch\y nhanh lCn hXn nhi:u, vì trong quá 

trình ch\y nhanh, cX b`p ph>i co duOi m\nh và nhanh nh- 2\p 2At, vung 

tay, 2ang thPi vi=c thay 2bi gi8a dùng sWc và th> lcng cdng c)n nhanh; 

lúc này cX thK dùng sWc m\nh càng lCn, mWc 23 cUng thVng sg càng cao. 

+ M là tbng s^ l)n ho\t 23ng thK lRc và các thông s^ t-Xng tR khác vCi 

thPi gian tác 23ng dài hay ng`n trong m3t bubi t1p. Hay nói 2Xn gi>n 

hXn, M là chB s^ l)n, cR li... tijn hành v1n 23ng cX thK. Ví dQ: S^ l)n trl 

b1t nh>y ra phía tr-Cc liên tQc càng nhi:u, cR li ch\y càng dài thì l-.ng 

v1n 23ng sg càng lCn. ThPi gian v1n 23ng là thPi gian duy trì v1n 23ng 

cX thK dài, ng`n. 

— M1t 23 v1n 23ng còn gpi là m1t 23 bài t1p. qây là khái ni=m chB tB l= gi8a 

thPi gian t1p luy=n thRc tj và tbng thPi gian ho\t 23ng trong m3t l)n 

ho\t 23ng v1n 23ng. Công thWc tính m1t 23 v1n 23ng nh- sau: 

Tbng thPi gian t1p luy=n thRc tj 

M1t 23 v1n 23ng  = 

Tbng thPi gian c*a 1 l)n ho\t 23ng v1n 23ng 

× 100% 

Các nhà nghiên cWu 2ã chB ra rxng, m1t 23 v1n 23ng c*a trl m)m non 

trong tijt hpc thK dQc kho>ng ty 33% 2jn 65%. M1t 23 này phQ thu3c vào 

lo\i tijt hpc và lWa tubi c*a trl em. Ng-Pi ta th-Png chia m1t 23 v1n 

23ng thành ba kho>ng: kho>ng thW nhAt ty 33% 2jn 45% 2^i vCi lo\i v1n 

23ng mCi, kho>ng thW hai ty 46% 2jn 55% 2^i vCi lo\i v1n 23ng ôn luy=n 

và kho>ng thW ba ty 56% 2jn 65% 2^i vCi lo\i v1n 23ng c)n hoàn thi=n. 

Do 2ó, giáo viên c)n dRa vào nh8ng chú ý v: m1t 23 v1n 23ng c)n thijt 

cho trl 2K tránh hi=n t-.ng cho trl v1n 23ng ch-a 2* hoLc quá sWc.  

Các bài t1p v1n 23ng khác nhau thì >nh h-�ng 2jn các b3 ph1n c*a cX 

thK cdng khác nhau. Khi phân tích l-.ng v1n 23ng trong ho\t 23ng v1n 

23ng c*a trl em, cdng nên xem xét nh8ng >nh h-�ng cQ thK c*a các ho\t 

23ng � các bài t1p v1n 23ng khác nhau, tránh 2K m3t b3 ph1n nào 2ó 

c*a cX thK ph>i gánh chZu l-.ng v1n 23ng quá sWc.  
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* Phát huy tính tích c*c trong t.p luy1n c2a tr4 em chính là t)o +i-u ki0n 

+1 tr3 có tinh th5n h6ng thú th9c s9 trong t;p luy0n, ph?i l9a chAn hình 

th6c, phCDng pháp +a d)ng, tránh +Dn +i0u dG gây buJn chán. 

Trong l6a tuMi m5m non, c5n ph?i +?m b?o chO +P tQi Cu cRa tính tích 

c9c v;n +Png, làm cho ch6c nTng v;n +Png phát tri1n +úng. 

Do nhVng tác +Png giáo dWc cRa ngCXi lYn, các v;n +Png thích hZp vYi 

l6a tuMi cRa tr3 +CZc phát tri1n, +Jng thXi nhu c5u th9c hi0n các v;n 

+Png [y c\ng hình thành. 

Tính tích c9c v;n +Png cRa tr3 phW thuPc vào nhVng +]c +i1m giáo dWc 

th1 ch[t. Khi l9a chAn các phCDng pháp d)y hAc ph?i tính +On tính ý 

ngh`a cRa các +Png cD ho)t +Png v;n +Png. Trong các bài t;p trò chDi có 

yOu tQ thi +ua, tr3 em thCXng huy +Png kh? nTng v;n +Png cRa mình và 

+)t kOt qu? cao hDn so vYi bài t;p thông thCXng.  

ei-u ki0n cD b?n cRa tính tích c9c v;n +Png cRa tr3 là sfc thái tình c?m 

tích c9c trong ho)t +Png v;n +Png cRa chúng, +i-u này +CZc +?m b?o 

bgng m6c +P dG tiOp thu — via s6c cRa các bài t;p +Qi vYi tr3. 

—  Thái +P cRa giáo viên ?nh hCkng +On tr)ng thái tình c?m cRa tr3: +Png 

viên, khuyOn khích, +ánh giá khéo léo mWc +ích làm cho tr3 mong muQn 

hi1u rõ nhi0m vW +]t ra và tìm cách th9c hi0n +CZc tQt nh[t. 

—  NhVng +i-u ki0n thiên nhiên, nDi t;p, dWng cW th1 dWc th1 thao, quan h0 

tQt giVa tr3 em vYi nhau, s9 hCYng dpn khéo léo cRa giáo viên +Qi vYi 

ho)t +Png +Pc l;p cRa tr3. 

*  Phát tri8n tính tích c*c v.n :;ng:  

— Tính tích c9c cRa tr3 +CZc bi1u hi0n k hình th6c tích c9c ho)t +Png tC 

duy và cD bfp trong tiOt hAc th1 dWc, +]c bi0t là ho)t +Png cD bfp cRa 

chúng. NhVng bi1u hi0n tích c9c cRa tr3 trong tiOt hAc th1 dWc +CZc th1 

hi0n thông qua các m]t: thái +P, c?m xúc, ý chí. 

— Phát tri1n tính tích c9c v;n +Png k tr3 là quá trình v;n dWng các phCDng 

pháp tích c9c nhgm phát huy kh? nTng v;n +Png cRa msi tr3 và +?m b?o 

m;t +P v;n +Png cRa tr3 trong các ho)t +Png giáo dWc th1 ch[t, +]c bi0t 

là trong tiOt hAc th1 dWc. 

— Các phCDng pháp tích c9c chR yOu là nhóm phCDng pháp th9c hành, 

trong +ó chú ý +On hai phCDng pháp trò chDi và thi +ua. 

— Phát tri1n tính tích c9c v;n +Png k tr3 th9c ch[t là xây d9ng h6ng thú hAc 

t;p phát huy kh? nTng tri giác, sáng t)o trong luy0n t;p các bài t;p th1 ch[t. 
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H!ng thú nh(t th)i xu(t hi-n trong th)i 0i1m c4 th1, th)i gian ng7n. H!ng 

thú b:n v<ng di>n ra trong th)i gian dài, do tr@ có 0Bng cC, thái 0B 0úng 07n. 

Bi1u hi-n h!ng thú trong hoFt 0Bng tG duy là sK sáng tFo, lòng say mê... 

Bi1u hi-n h!ng thú trong hoFt 0Bng cC b7p là ý chí quyRt tâm, khU nVng 

kh7c ph4c khó khVn, sK chWu 0Kng vGXt khó... 

— PhGCng pháp phát tri1n tính tích cKc v[n 0Bng cho tr@ m\m non c]ng 

thuBc h- th^ng các phGCng pháp giáo d4c th1 ch(t cho tr@ m\m non, 

bao g_m ba nhóm phGCng pháp tr"c quan, dùng l.i và th"c hành. Trong 

0ó cha yRu là nhóm phGCng pháp thKc hành. Ta t[p trung phân tích 

nhóm phGCng pháp thKc hành: 

Khi giáo viên tiRn hành nhóm phGCng pháp này 0^i vdi tr@, tr@ v[n 0Bng 

là chính, th4 0Bng, nea th4 0Bng 0^i vdi tr@ l!a tufi nhà tr@, cha 0Bng 

0^i vdi tr@ mgu giáo. h tr@ xu(t hi-n cUm giác v[n 0Bng cC — khi tr@ 

“chuy1n” hình Unh caa bài t[p v[n 0Bng tl trên vm não xu^ng các 0\u 

dây th\n kinh caa các cC quan v[n 0Bng, các ko nVng, ko xUo v[n 0Bng 

0GXc hình thành và phát tri1n 0Rn hoàn thi-n. 

Khi tr@ thKc hi-n bài t[p v[n 0Bng, giáo viên có th1 d> dàng quan sát, 

nh[n xét, 0ánh giá vi-c luy-n t[p caa tr@. Tl 0ó, giáo viên theo dõi quá 

trình phát tri1n th1 lKc caa tr@, kWp th)i phát hi-n, sea sai cho nh<ng tr@ 

thKc hi-n bài t[p chGa 0úng theo yêu c\u caa tlng l!a tufi. 

Nhóm phGCng pháp thKc hành bao g_m t[p luy-n, sea ch<a 0Bng tác sai. 

+ T[p luy-n: 

PhGCng pháp này tiRn hành sau khi giáo viên làm mgu bài t[p, tr@ b7t 

0\u thKc hi-n bài t[p. 

u^i vdi tr@ l!a tufi nhà tr@ c\n, thKc hi-n các 0Bng tác caa bài t[p v[n 

0Bng mBt cách th4 0Bng, nea th4 0Bng, tích cKc. 

u^i vdi tr@ l!a tufi mgu giáo, tr@ thKc hi-n các 0Bng tác caa bài t[p v[n 

0Bng mang tính cha 0Bng, tích cKc. 

S^ l\n t[p các 0Bng tác caa bài t[p ph4 thuBc vào l!a tufi caa tr@, vào 

m!c 0B ph!c tFp caa bài t[p 0ó. 

T[p luy-n là mBt trong nh<ng phGCng pháp cC bUn 01 tr@ n7m v<ng 

kiRn th!c, ko nVng v[n 0Bng. PhGCng pháp này dùng các hình th!c hoFt 

0Bng v[n 0Bng trKc tiRp caa cC th1 tr@, làm cho tr@ hi1u 0GXc kRt c(u và 

quá trình caa 0Bng tác, hình thành c3m giác c6 b8p khi làm ;<ng tác. 
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Trên c& s( )ó hình thành ki1n th2c, k4 n5ng v8n )9ng, phát tri<n các t= 

ch>t th< l@c. 

ChC qua luyHn t8p trI mKi hi<u và nhK )LMc th2 t@ quá trình )9ng tác, cNm 

giác )LMc phL&ng hLKng cOa )9ng tác, t=c )9 di )9ng cOa c& th<, nhQp 

)iHu cOa )9ng tác, s@ ph=i hMp dùng s2c cOa các c& co, duTi nhQp nhàng. 

U=i vKi bài t8p phát tri<n chung, lúc )Xu giáo viên th@c hiHn cùng trI, 

sau )ó tuY theo m2c )9 ph2c t[p cOa bài t8p mà giáo viên )< cho trI t@ 

t8p. Riêng )=i vKi trI l2a tu]i nhà trI và m^u giáo bé, lúc nào giáo viên 

c`ng t8p cùng vKi trI vì trí nhK v8n )9ng cOa trI chLa t=t, hay quên, nên 

trLKc mbt trI luôn phNi có m^u bài t8p. 

Khi )2ng quan sát trI t8p, giáo viên nên bao quát chung cN lKp, cXn sea 

sai ngay cho nhfng cháu t8p chLa )úng. Giáo viên nên )1n t8n n&i nhhc 

trI nhi nhàng, tránh gây s@ chú ý )1n các trI khác, m>t t8p trung vào 

viHc luyHn t8p. 

PhL&ng pháp này )LMc ti1n hành các ki<u sau )ây: 

•  PhL&ng pháp t8p luyHn lbp l[i: Uây là phL&ng pháp t8p )i t8p l[i nhinu 

lXn 1 )9ng tác, nhLng khoNng cách thpi gian và cLpng )9 không quy )Qnh 

rõ ràng. TrI nhm )9ng tác nhanh, nhLng n1u không thLpng xuyên luyHn 

t8p thì c`ng ds quên, do )ó các bài t8p cXn )LMc ôn luyHn trong các bu]i 

t8p, trong tháng, trong n5m )< trI không bQ quên, t5ng thêm hào h2ng và 

tránh mHt mti quá s2c. 

• PhL&ng pháp t8p luyHn bi1n )]i: 

Uây là phL&ng pháp t8p m9t )9ng tác nhLng )ã thay )]i hình th2c, yêu 

cXu, )9 khó và các )inu kiHn khác cOa )9ng tác. PhL&ng pháp này có Lu 

)i<m là giúp trI ds nhm và có th< t8p trung nhanh chóng giNi quy1t khâu 

y1u hay khâu quan trvng cOa )9ng tác.  

Sau khi trI )ã nhm vfng bài t8p, thì có th< t5ng khoNng cách, thay )]i 

dxng cx, hobc thay )]i )inu kiHn luyHn t8p )< cOng c= thêm k4 n5ng v8n 

)9ng cho trI. U=i vKi bài t8p phát tri<n chung thì giáo viên cho trI ty t8p 

tay không, t8p có dxng cx, t8p theo nh[c. U=i vKi bài t8p v8n )9ng c& 

bNn, giáo viên nâng cao dXn nhfng yêu cXu )=i vKi trI nhL khoNng cách, 

c@ li, t=c )9, phát tri<n t= ch>t v8n )9ng ( trI... 

+ Sea chfa )9ng tác sai: 

PhL&ng pháp này nh{m mxc )ích giúp trI ti1p thu k4 thu8t )9ng tác 

)LMc chính xác, nhanh chóng hình thành bi<u tLMng )úng vn bài t8p. 
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M!t $!ng tác sai có th. do nhi1u nguyên nhân, có khi cùng m!t $!ng 

tác, nh:ng ; hai tr= l?i sai khác nhau và nguyên nhân sai cBng khác 

nhau. Vì vFy, giáo viên cGn phIi phân tích cK th. tLng tr:Mng hNp $. tìm 

ra nguyên nhân chính xác cPa tLng tr= $. sQa chRa. Nhìn chung, có nhRng 

nguyên nhân dTn $Un làm $!ng tác sai nh: sau:  

•  Vì trình $! luyWn tFp, khI nXng, tY chZt c[ th. cPa tr= còn thZp kém nên 

không hoàn thành $:Nc $!ng tác, ho_c t: thU chu`n bb cPa tr= thiUu 

chính xác. 

•  Tr= ch:a ndm $:Nc yêu cGu và cách tiUn hành luyWn tFp cPa giáo viên. 

Trong luyWn tâp tr= thiUu dBng cIm, thiUu tin t:;ng, lo ldng, hei h!p, 

sN sWt... 

• Do ph:[ng pháp giIng d?y cPa giáo viên ch:a tYt, không phù hNp trình 

$! tiUp thu cPa tr=, ho_c n[i tFp, dKng cK tFp không tYt, không phù hNp 

vgi tGm vóc cPa tr=, thMi tiUt khí hFu xZu nh: quá ndng, quá oi bic, m:a 

`m :gt, quá l?nh... bIn thân tr= bb mWt, mgi Ym dFy, tr= ch:a $:Nc luyWn 

tFp có hW thYng... 

Ph:[ng pháp sQa chRa $!ng tác sai $:Nc tiUn hành nh: sau: 

• Tìm nguyên nhân, sQa nhRng sai lGm chP yUu nhZt. Thkc tU, giáo viên 

chP yUu sQa chRa $!ng tác sai cho tr= trong tiUt hlc. Do vFy, giáo viên 

phIi có khI nXng bao quát lgp, dka vào yêu cGu cPa $!ng tác $Yi vgi tr=. 

mi1u này phIi tính $Un $_c $i.m lia tuni cPa tr=. Ví dK, tr= 3 — 4 tuni, sk 

phYi hNp $!ng tác ch:a $:Nc hoàn hIo, do $ó không nên $òi hri tr= thkc 

hiWn nhRng bài tFp $úng m!t cách tuyWt $Yi, mà cht yêu cGu tr= làm $:Nc 

$úng nhRng phGn c[ bIn cPa $!ng tác. Trong khi tr= $ang ch[i trò ch[i 

vFn $!ng, giáo viên không nên cIn tr;, làm ngLng trò ch[i cPa tr=; không 

nên xen vào nhRng lMi giIi thích không cGn thiUt. Không nên sQa chRa 

nhRng sai lGm cPa tr= m!t cách cing nhdc, mà phIi tux theo khI nXng 

tLng tr= $. sQa sai. Tuy nhiên, giáo viên có th. nhdc nh; tr=. Ví dK: khi 

“mi qua cGu” $i khéo k=o :gt chân... 

Giáo viên nên th:Mng xuyên $!ng viên tính tích ckc cPa tr=, làm cho tr= 

có lòng tk tin trong viWc sQa chRa sai lGm, nhZt là $Yi vgi tr= nhút nhát, 

trình $! luyWn tFp kém, sic kho= yUu l?i càng quan trlng. 

Ph:[ng pháp sQa chRa $!ng tác sai trong luyWn tFp th. dKc cho tr= mGm 

non $:Nc th. hiWn muôn hình muôn v=. NUu là nhRng thiUu sót nhr v1 

t: thU, giáo viên có th. dùng ph:[ng pháp h:gng dTn b|ng lMi nói $. sQa 

chRa. NUu hGu hUt tr= tFp sai m!t bài tFp nào $ó, giáo viên nên cho tr= 
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t!m ng&ng luy*n t+p -. ti0p t1c làm m4u, gi6i thích l!i cho tr; có bi.u 

t>?ng -úng vB -Cng tác và v!ch ra chF sai lHm cIa tr;, hoJc h>Kng d4n 

tr; cách sMa chNa... sau -ó l!i cho tr; ti0p t1c luy*n t+p. 

SQ giúp -R cIa giáo viên có mCt giá trT nhUt -Tnh trong quá trình luy*n 

t+p cIa tr;. XYi vKi tr; nhZ, các bài t+p trong -iBu ki*n không bình 

th>]ng nh>: trên thang dóng, trên b1c, trên gh0 th. d1c -. nghiêng mCt 

-Hu... rUt khó thQc hi*n. Tr; th>]ng mUt bình t`nh vì chân -0 hbp gây 

c6m giác chênh vênh làm tr; s? hãi. Trong nhNng tr>]ng h?p nh> v+y, 

giáo viên cHn -Cng viên tr; và tZ ra sdn sàng giúp -R tr; làm -Cng tác. 

Khi cHn thi0t có th. cHm tay giúp -R tr; sMa -Cng tác cho chính xác hgn. 

Ví d1, tr; 4 — 5 tuli làm -Cng tác tay ->a ra sau nhiBu quá, vai và -Hu r1t 

l!i, l>ng quá cong, lúc này giáo viên ph6i trQc ti0p uYn nmn l!i t> th0 tr; 

cho chính xác, giúp tr; có -Tnh hình -Cng tác -úng ->?c nhanh hgn. 

* S! ph%i h'p gi)a các nhóm ph01ng pháp trong quá trình giáo d9c th: ch;t: 

Các nhóm ph>gng pháp trên -Bu liên h* vKi nhau, không th. tách r]i do 

sQ thYng nhUt cIa ph!m trù th. chUt và tinh thHn cIa con ng>]i, do sQ 

thYng nhUt cIa lôgic khách quan cIa quá trình giáo d1c và luy*n t+p. 

Theo quan -i.m sinh lí hrc thì sQ liên h* hNu cg l4n nhau là do sQ thYng 

nhUt cIa h* thYng tín hi*u ths nhUt và ths hai vB c6m th1 hi*n thQc. Còn 

theo quan -i.m tri0t hrc thì sQ liên h* -ó là sQ thYng nhUt cIa msc -C 

c6m giác h?p lí giNa nh+n thsc vKi ho!t -Cng thQc t0. 

Trong quá trình giáo d1c th. chUt cho tr; mHm non, chúng ta cHn sM d1ng 

phYi h?p các ph>gng pháp trên. Tuy nhiên, có ph>gng pháp -óng vai trò 

chI y0u u giai -o!n này, nh>ng l!i ths y0u u giai -o!n khác và ng>?c l!i. 

Không có ph>gng pháp tlng h?p nào có th. gi6i quy0t mCt cách tYt nhUt 

các nhi*m v1 s> ph!m mà tách r]i khZi các ph>gng pháp khác. 

Ngh* thu+t giáo d1c bi.u hi*n u chF: dQa vào các ph>gng pháp -a d!ng 

-ã ->?c khoa hrc và thQc tiwn chsng minh mà sM d1ng mCt cách tlng 

h?p nhNng ph>gng pháp có th. -áp sng nhiBu nhUt các nhi*m v1 c1 th. 

-ã -B ra và các -iBu ki*n xác -Tnh khi thQc hi*n các nhi*m v1 -ó. 

Các yêu cHu vB lQa chrn và sM d1ng các ph>gng pháp giáo d1c th. chUt 

cho tr; xuUt phát t& các nguyên tmc giáo d1c th. chUt. Vi*c sM d1ng 

ph>gng pháp này hay ph>gng pháp khác, sQ phYi h?p giNa chúng ph1 

thuCc vào nhNng -Jc -i.m c1 th. cIa nCi dung luy*n t+p, vào nhNng -Jc 

-i.m cá nhân và lsa tuli cIa tr;, ph1 thuCc vào trình -C truyBn -!t cIa 

giáo viên. 
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Trong quá trình giáo d.c th0 ch1t cho tr2, giáo viên s7 d.ng nhi8u 

ph:;ng pháp khác nhau. M@i ph:;ng pháp sA h@ trB, bD sung cho nhau 

giúp tr2 dF tiGp thu nhiHm v. vJn KLng và thuJn lBi trong quá trình thOc 

hiHn bài tJp. Khi dQy tr2 bài tJp mSi, phTi s7 d.ng ph:;ng pháp làm 

mUu. Ph:;ng pháp này giúp tr2 có bi0u t:Bng v8 KLng tác nhX sO phYi 

hBp cZa các giác quan. Ph:;ng pháp phân tích ho]c giTi thích, giúp tr2 

suy ngh^ v8 nh_ng nhiHm v. K:Bc K]t ra mLt cách có ý thac. Ph:;ng 

pháp luyHn tJp gi_ vai trò quan trcng trong viHc giúp tr2 biGt vJn d.ng 

nhiHm v. vJn KLng trong nh_ng hoàn cTnh khác nhau. 

* M!i t%&ng quan gi,a ph%&ng pháp và bi3n pháp qua t4ng giai 5o7n 

luy3n t:p: 

ViHc chcn lcc ph:;ng pháp luyHn tJp ph. thuLc vào nhiHm v. K]t ra, vào 

K]c Ki0m cZa tr2, tình trQng sac kho2 cZa chúng và vào sO phac tQp và 

K]c Ki0m cZa bài tJp vJn KLng. 

Giai $o&n $(u tiên cZa viHc luyHn tJp K:Bc tiGn hành nhfm m.c Kích 

hình thành g tr2 bi0u t:Bng Kúng, khái quát v8 bài tJp vJn KLng. VSi m.c 

Kích Kó, ng:Xi ta s7 d.ng ph:;ng pháp làm mUu, giTi thích và luyHn tJp. 

g tr2 diFn ra mYi liên quan gi_a hình Tnh thh giác, lXi nói bi0u thh k  ̂thuJt 

và cTm giác cing c;. Tr2 càng bé thì l:Bng dO tr_ bi0u t:Bng vJn KLng 

càng ít. Do Kó, làm mUu chiGm mLt vh trí r1t lSn trong viHc hình thành 

nh_ng bi0u t:Bng trên. VSi sO ting dln nh_ng kinh nghiHm vJn KLng g 

tr2, ng:Xi ta cln s7 d.ng nhi8u giTi thích h;n. 

Giai $o&n 2 nhfm cZng cY, Kào sâu nh_ng vJn KLng Kã hcc nh: mô 

phong, vJt chupn thh giác, thính giác chiGm mLt vh trí Káng k0. Ph:;ng 

pháp dùng lXi nói K:Bc s7 d.ng d:Si dQng chr dUn ngsn gcn. Nh_ng bài 

tJp K:Bc thOc hiHn không có sO ki0m tra cZa mst, trên c; sg cTm giác 

cing c; sA gây cho tr2 mLt kGt quT tYt khi hoàn thành nh_ng thành tY k  ̂

thuJt riêng biHt. 

Giai $o&n 3 nhfm cZng cY k^ ning và hoàn thiHn k^ thuJt vJn KLng, rèn 

luyHn cách thac áp d.ng nh_ng vJn KLng Kã hcc trong nh_ng Ki8u kiHn 

khác nhau. Trong giai KoQn này, bài tJp K:Bc tiGn hành d:Si hình thac 

trò ch;i và thi Kua. 

v các laa tuDi khác nhau, mYi t:;ng quan gi_a các ph:;ng pháp luyHn 

tJp bài tJp th0 ch1t sA thay KDi. Lúc Klu khi tr2 1 tuDi, tr2 thOc hiHn bài 

tJp do sO giúp Ky hoàn toàn cZa giáo viên. Dln dln tính tO lOc tJp luyHn 
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c!a tr& l(n d+n và chúng th1c hi3n bài t5p v(i s1 giúp 89 không 8áng k= 

c!a giáo viên và 8@ dùng nhB ghC, tBEng nhà... 

G lHa tuJi Ku nhi, v5t chuLn thM giác chiCm Bu thC. Nó kích thích tr& th1c 

hi3n bài t5p. LEi nói 8BSc áp dTng 8= hình thành V tr& mWi quan h3 tích 

c1c 8Cn vi3c th1c hi3n bài t5p. 

G lHa tuJi mYu giáo bé, ngBEi ta s[ dTng nhi\u phB]ng pháp nhB: làm mYu, 

mô ph_ng, v5t chuLn thM giác, thính giác, phB]ng pháp dùng lEi nói 8BSc 

kCt hSp v(i làm mYu và giúp cho vi3c 8ào sâu thêm ka thu5t v5n 8bng. 

cWi v(i lHa tuJi mYu giáo nh9 và l(n, tr& 8ã có kinh nghi3m v5n 8bng 

nên phB]ng pháp dùng lEi nói s[ dTng teng lên, không c+n làm mYu 

8@ng thEi, s[ dTng tài li3u tr1c quan nhB tranh fnh, phim 8èn chiCu... 

bài t5p v5n 8bng thBEng 8BSc th1c hi3n dB(i hình thHc thi 8ua. 

Hoạt động 2: Tìm hiểu phương pháp trò chơi trong lĩnh vực phát 

triển thể chất cho trẻ mầm non. 

Bin 8ã tjng tJ chHc trò ch]i nhlm phát tri=n th= chKt cho tr& m+m non, 

hãy nh( lii và viCt ra 8= th1c hi3n nhnng yêu c+u sau: 

— Ý nghaa c!a phB]ng pháp trò ch]i: 

 

 

 

— Các ding hình thHc s[ dTng: 

 

 

 

 

 

 

— Ví dT minh hoi: 
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B"n hãy '(c nh*ng thông tin d01i 'ây '3 có thêm hi3u bi9t v; ph0=ng 

pháp trò ch=i trong phát tri3n th3 chBt cho trC mDm non. 

THÔNG TIN PHẢN HỒI 

*  Ph"#ng pháp trò ch#i: 

Ph0=ng pháp này có tác dHng nhIm gây hJng thú cho trC '9n bài tLp 

vLn 'Mng, trC thOc hiPn nhi;u lDn mà không chán, 'ánh giá '0Sc t0=ng 

'Ti khách quan k9t quW vLn 'Mng cXa trC. 

* Ph"#ng pháp này 1"2c ti3n hành d"5i hai d7ng: 

—  Z0a y9u tT ch=i vào bu[i tLp. Ví dH, “'i ';u”: hành quân nh0 các chú 

bM 'Mi; bài tLp “v0=n thb”: cho trC bct ch01c gà gáy, th[i bóng, ngdi 

hoa; bài tLp “bò”: bò nh0 chuMt; 'Mng tác “nhWy”: nhWy qua rãnh n01c, 

nhWy nh0 the. 

—  Sd dHng trò ch=i vLn 'Mng '3 trC ti9n hành bài tLp. Khi tham gia vào trò 

ch=i, trC vLn 'Mng tích cOc h=n, tO nhiên, thoWi mái, có tác dHng cXng cT 

và rèn luyPn ki njng, ki xWo vLn 'Mng, phát tri3n tT chBt th3 lOc khi thOc 

hiPn các vLn 'Mng, thao tác trong trò ch=i. Ví dH, trò ch=i “'u[i bct”: vLn 

'Mng ch"y; “chuông reo b 'âu?”: rèn luyPn 'nnh h01ng âm thanh. Trò 

ch=i vLn 'Mng cpng có th3 là vqa 'rng thanh '(c mMt bài th=, bài ca, bài 

'rng dao, vqa hát, vqa vLn 'Mng. 

Yêu cDu 'Ti v1i các bài th=, ca v; nMi dung phWi ngcn g(n, dt thuMc, vui 

nhMn. Giáo viên cDn 'Mng viên trC tr01c 'ó 1 — 2 ngày hoxc 1 tuDn tr01c 

khi cho trC ch=i, t[ chJc trong thyi gian tO ho"t 'Mng cXa trC. Ví dH, bài 

th= Con sói x(u tính, tr01c khi ch=i, giáo viên cDn giúp trC '(c l"i bài th=. 

ZTi v1i trC mzu giáo l1n, có th3 yêu cDu trC tO '(c l"i nMi dung bài th=. 

N9u trong trò ch=i có sO phân vai thì giáo viên giúp trC tO ch(n vai ch=i 

cho mình, cDn xác 'nnh 'na 'i3m ch=i, nh*ng quy tcc, cách ch=i. 

Khi ch=i trò ch=i vLn 'Mng, hP vLn 'Mng '0Sc cXng cT, các hP c= bcp cXa 

c= th3 trb nên rcn chcc h=n; các kh1p x0=ng và dây chIng trb nên linh 
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ho"t; có tác d*ng c-ng c., t0ng c12ng s4c kho6 cho tr6, t"o 8i:u ki<n cho 

vi<c rèn luy<n thA lBc; c-ng c. kC n0ng vDn 8Eng; phát triAn t. chGt thA 

lBc trong 8i:u ki<n thay 8Ii. Ho"t 8Eng trò chMi mang tính tIng hPp và 

81Pc xây dBng kTt hPp vUi nhVng thao tác vDn 8Eng khác nhau nh1 ch"y, 

nhWy... Trong khi chMi, tr6 có khW n0ng giWi quyTt bài tDp mUi xuGt hi<n 

mEt cách sáng t"o, thA hi<n tính 8Ec lDp, nhanh trí trong vi<c lBa ch[n 

cách th4c vDn 8Eng. NhVng tình hu.ng biTn 8Ii bGt ng2 trong quá trình 

chMi s^ kích thích tr6 thBc hi<n nhanh hMn, khéo léo hMn. Vi<c thBc hi<n 

vDn 8Eng d1Ui d"ng trò chMi s^ dan 8Tn vi<c hình thành các 8bnh hình 

8Eng lBc v: vDn 8Eng. 

Ph1Mng pháp trò chMi th12ng áp d*ng nhi:u d lUp mau giáo bé, d lUp 

mau giáo nhe và lUn th12ng sf d*ng trò chMi d cu.i phgn tr[ng 8Eng 

hohc phgn hii tCnh c-a tiTt h[c thA d*c. 

Hoạt động 3: Tìm hiểu phương pháp thi đua trong lĩnh vực phát 

triển thể chất cho trẻ mầm non. 

B"n 8ã tlng sf d*ng ph1Mng pháp thi 8ua trong phát triAn thA chGt cho 

tr6 mgm non, hãy nhU l"i và viTt ra 8A thBc hi<n nhVng yêu cgu sau: 

— Ý nghCa c-a ph1Mng pháp thi 8ua: 

 

 

 

 

 

 

— Các d"ng hình th4c sf d*ng: 
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— Ví d% minh ho+: 

 

 

 

 

B+n hãy 01c nh3ng thông tin d78i 0ây 0: có thêm hi:u bi?t vA ph7Cng 

pháp thi 0ua trong phát tri:n th: chGt cho trH mIm non. 

THÔNG TIN PHẢN HỒI 

*  Ph"#ng pháp thi +ua: 

CLng nh7 trò chCi, thi 0ua là mQt trong nh3ng hiRn t7Sng xã hQi phU 

bi?n rQng rãi. Nó có ý nghXa quan tr1ng nh7 mQt cách thZc tU chZc và 

kích thích ho+t 0Qng trong các ph+m vi rGt khác nhau c\a cuQc s^ng, 

trong ho+t 0Qng s_n xuGt, trong nghR thu`t, trong th: thao. TGt nhiên, ý 

nghXa c% th: c\a thi 0Gu b nh3ng nCi Gy khác nhau. 

Nét nUi b`t nhGt c\a ph7Cng pháp thi 0ua là sd 0ua tài, 01 sZc, giành ve 

trí vô 0ech hofc 0: 0+t thành tích cao. 

Ph7Cng pháp thi 0ua 0òi hhi yêu cIu cao 0fc biRt 0^i v8i sZc m+nh th: 

chGt và tinh thIn c\a ng7ii t`p, t+o nên sd cjng thkng vA tâm lí rGt l8n 

do y?u t^ ganh 0ua trong quá trình thi 0Gu. 

m^i v8i trH mIm non, ph7Cng pháp thi 0ua sn d%ng sau khi trH 0ã nom 

t7Cng 0^i v3ng các b78c thdc hiRn bài t`p v`n 0Qng. Th7ing áp d%ng 

ph7Cng pháp này b l8p mpu giáo nhq và l8n, vì trH có kinh nghiRm 

v`n 0Qng. 

M%c 0ích c\a thi 0ua nhsm hoàn thiRn các kX njng, kX x_o v`n 0Qng b 

mZc 0Q cao và rèn luyRn phum chGt 0+o 0Zc nh7 lòng td tr1ng, tinh thIn 

0vng 0Qi cho trH. Thi 0ua làm tjng hZng thú, tjng kh_ njng v`n 0Qng, 

bi:u hiRn các t^ chGt v`n 0Qng, kích thích, lôi cu^n trH vào viRc t`p luyRn. 

* Ph"#ng pháp thi +ua +"/c ti1n hành d"4i hai d5ng:  

—  Thi 0ua cá nhân: Giáo viên nên ch1n các cháu ngang sZc, mZc 0Q thdc 

hiRn 0Qng tác gIn ngang nhau 0: tránh gây chán n_n gi3a các cháu. 

Lúc 0Iu, giáo viên yêu cIu trH thdc hiRn 0úng bài t`p: “Ai 0i 0úng”,  

“Ai ném 0úng”, sau 0ó 0òi hhi cao hCn. Ví d%: “Thi xem ai nh_y gihi”, 

“Ai ch+y nhanh t8i ci”, “Ai b`t nhanh qua vòng”. 
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—  Thi %ua %(ng %+i: Giáo viên ph3i phân chia %+i làm sao cho t;<ng %=i 

v>a s?c, s= l;Ang bCng nhau, yêu cEu tF ch?c nhanh, các %+i bGt %Eu 

thHc hiIn cùng m+t lúc. Tr;Nc khi bGt %Eu cu+c thi, giáo viên nên cho 

trP hoQc b3n thân nhGc lRi %iSu kiIn cTa cu+c thi. Sau khi ch<i xong, 

giáo viên là ng;Wi phân xX thGng, thua m+t cách khách quan, không 

thiên v[, thì s] có tác d`ng giáo d`c sH công bCng trong m+t tap thb 

trP nhc. 

Chú ý, khi sX d`ng ph;<ng pháp thi %ua, giáo viên cEn tránh %b trP h;ng 

phfn quá m?c, tránh gây nhgng kích thích cing thjng thEn kinh làm 3nh 

h;kng không t=t %ln hành vi và trRng thái cTa trP. Giáo viên cEn l;u ý 

%ln thWi gian mà trP quan sát và tham gia thi %fu, %iSu khibn l;Ang van 

%+ng cho trP sao cho phù hAp. 

Klt qu3 sX d`ng ph;<ng pháp này hay ph;<ng pháp khác ch[u tác %+ng 

bki nhiSu ylu t= nh; nhan th?c, kh3 ning s; phRm cTa giáo viên, sH 

tham gia hoRt %+ng cTa trP... nb nâng cao hiIu qu3 cTa quá trình dRy 

hoc, m+t trong nhgng vfn %S quan trong là ph3i %3m b3o m"t $% v"n 

$%ng cho trP. 

Quá trình dRy hoc bài tap van %+ng cho trP mEm non diqn ra sH ph=i hAp 

giga các ph;<ng pháp dRy hoc. Msi ph;<ng pháp có ;u, nh;Ac %ibm 

riêng, không có ph;<ng pháp duy nhft. Các ph;<ng pháp bF sung, hs 

trA nhau. Có nhgng giai %oRn ph;<ng pháp này là chT %Ro, các ph;<ng 

pháp còn lRi %óng vai trò hs trA và ng;Ac lRi.  

Ph;<ng pháp dRy hoc bao g(m hI th=ng các ph;<ng pháp dùng %b van 

hành n+i dung — các bài tap van %+ng phù hAp vNi sH phát tribn cTa trP, 

klt hAp sX d`ng các loRi ph;<ng tiIn dRy hoc nh; d`ng c` thb d`c, tranh 

3nh, phim %èn chilu... thHc hiIn d;Ni nhiSu hình th?c khác nhau nh; 

trong tilt hoc, ngoài tilt hoc vNi các cách tF ch?c khác nhau nh; c3 lNp, 

nhóm, nhóm quay vòng, cá nhân... 

NhiSu công trình nghiên c?u %ã chy ra rCng, có thb dRy trP cách th?c thHc 

hiIn bài tap van %+ng c< b3n trong giai %oRn ban %Eu czng nh; trong 

giai %oRn hoàn thiIn nhgng van %+ng %ó bCng các trò ch<i van %+ng. 

Ngoài ra, trRng thái tình c3m tích cHc trong quá trình van %+ng czng có 

tác d`ng nâng cao hiIu qu3 dRy hoc. 

CÂU HỎI ĐÁNH GIÁ  
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—  Câu h&i 1: Phân tích m0i quan h3 gi5a các ph89ng pháp d;y h=c tích c>c 

trong lBnh v>c phát triDn thD chEt cho trF mGm non. 

—  Câu h&i 2: T;i sao nói “Trò ch9i vOn PQng vRa là nQi dung vRa là ph89ng 

pháp, hình thVc, ph89ng ti3n giáo dWc thD chEt cho trF mGm non”? 

Nội dung 3 

THỰC HÀNH PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TÍCH CỰC TRONG LĨNH VỰC 

PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT CHO TRẺ MẦM NON 

1. MỤC TIÊU 

1.1. Kiến thức 

—  Phân tích nh5ng vEn PZ có liên quan P\n các ph89ng pháp d;y h=c tích 

c>c trong lBnh v>c phát triDn thD chEt cho trF mGm non. 

—  Phân tích nQi dung ph89ng pháp trò ch9i trong lBnh v>c phát triDn thD 

chEt cho trF mGm non. 

—  Phân tích nQi dung ph89ng pháp thi Pua trong lBnh v>c phát triDn thD 

chEt cho trF mGm non. 

1.2. Kĩ năng  

—  VOn dWng các ph89ng pháp d;y h=c tích c>c trong vi3c d;y trF các bài 

tOp thD dWc: bài tOp PQi hình PQi ng_, bài tOp phát triDn chung, bài tOp 

vOn PQng c9 b`n, và ta chVc trò ch9i vOn PQng cho trF. 

—  VOn dWng các ph89ng pháp d;y h=c tích c>c trong vi3c d;y trF các bài 

tOp phát triDn vOn PQng tinh thuQc các lBnh v>c t;o hình: xé ndn, cet, dán; 

lBnh v>c t> phWc vW... 

—  B8hc PGu Pánh giá k\t qu` giáo dWc phát triDn thD chEt cho trF theo 

ph89ng pháp d;y h=c tích c>c. 

1.3. Thái độ 

Có ý thVc trong vi3c vOn dWng các ph89ng pháp d;y h=c tích c>c trong 

lBnh v>c phát triDn thD chEt cho trF mGm non. 

2. KIỂM TRA ĐẦU VÀO 

—  Câu h&i 1: Th\ nào là ph89ng pháp d;y h=c tích c>c cho trF mGm non? 
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—  Câu h&i 2: *+ v-n d0ng ph34ng pháp d6y h8c tích c<c trong l@nh v<c 

phát tri+n th+ chAt cho trB mDm non cDn có nhFng GiHu kiJn gì? 

3. CÁC HOẠT ĐỘNG  

Hoạt động 1: Vận dụng phương pháp trò chơi trong lĩnh vực 

phát triển thể chất cho trẻ mầm non. 

—  *Mi vNi v-n GOng thô: Bài t-p GOi hình GOi ngS, bài t-p phát tri+n chung, 

bài t-p v-n GOng c4 bVn và trò ch4i v-n GOng. 

—  *Mi vNi v-n GOng tinh: xé, n[n, c\t, dán, l\p ghép, xâu h6t, x]p hình... 

Hoạt động 2: Vận dụng phương pháp thi đua trong lĩnh vực phát 

triển thể chất cho trẻ mầm non. 

—  *Mi vNi v-n GOng thô: Bài t-p GOi hình GOi ngS, bài t-p phát tri+n chung, 

bài t-p v-n GOng c4 bVn và trò ch4i v-n GOng. 

—  *Mi vNi v-n GOng tinh: xé, n[n, c\t, dán, l\p ghép, xâu h6t, x]p hình... 

Hoạt động 3: Đánh giá kết quả giáo dục phát triển thể chất cho 

trẻ theo phương pháp dạy học tích cực. 

—  NOi dung Gánh giá k]t quV giáo d0c phát tri+n th+ chAt cho trB theo 

ph34ng pháp d6y h8c tích c<c. 

Tr3Nc h]t, ta cDn nghiên cdu m0c tiêu Gánh giá: Xác Gfnh mdc GO phát 

tri+n v-n GOng cga trB G+ GiHu chhnh quá trình giáo d0c th+ chAt. 

+  Các danh m0c Gánh giá nhjm thu l3km thông tin vH cá nhân trB tl GDu 

G]n cuMi nmm h8c. 

+  K]t quV G6t m0c tiêu giáo d0c th+ chAt vH th+ hình, th+ l<c, trí l<c. 

+  *ánh giá trB Gang phát tri+n.  

Ví d0 vH xây d<ng bài Gánh giá mdc GO phát tri+n tính tích c<c v-n GOng 

cga trB mDm non. *ó là các tiêu chí: hdng thú bHn vFng, k]t quV th<c 

hiJn nhiJm v0 v-n GOng, m-t GO v-n GOng cga trB 

—  Quy trình Gánh giá k]t quV giáo d0c phát tri+n th+ chAt cho trB theo 

ph34ng pháp d6y h8c tích c<c: 

Quy trình Gánh giá th3rng disn ra theo ba giai Go6n: Ki+m tra G+ GiHu 

khi+n quá trình d6y h8c; Gánh giá G+ xác Gfnh, tìm ra các nguyên nhân G+ 
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 i"u ch'nh và quy-t  /nh các bi2n pháp t4 ch5c th6c hi2n nh7m giúp cho 

tr= em duy trì khB nCng vDn  Eng và ti-p tFc phát triGn... Các giai  oKn 

này có mMi liên h2 bi2n ch5ng vPi nhau và mFc  ích cao nhRt là tác dFng 

sT phKm, Bnh hTVng thúc  Wy hoKt  Eng giáo dFc ngày càng tMt hXn. 

KiGm tra trong giáo dFc là nh7m theo dõi, thu thDp sM li2u, ch5ng c5  G 

 ánh giá k-t quB phát triGn tính tích c6c vDn  Eng cho tr= m[m non, 

nh7m c\ng cM, mV rEng, tCng cT]ng vi2c phát triGn vDn  Eng c\a tr=. 

NhT vDy, kiGm tra và  ánh giá là hai công vi2c có nEi dung khác nhau, 

nhTng có liên quan mDt thi-t vPi nhau nh7m miêu tB và tDp h`p nhang 

b7ng ch5ng v" k-t quB phát triGn vDn  Eng c\a tr= em. KiGm tra là 

phTXng ti2n  G  ánh giá, muMn  ánh giá thì phBi ti-n hành kiGm tra. 

Quy-t  /nh là khâu cuMi cùng c\a quy trình  ánh giá. D6a vào nhang 

 /nh hTPng  ã nêu trong bTPc  ánh giá, giáo viên sg có nhang quy-t 

 /nh, nhang bi2n pháp cF thG giúp tr=, cBi ti-n phTXng pháp dKy hhc. 

Quy trình t4 ch5c  ánh giá  T`c diin ra cF thG nhT sau: 

+ Xác  /nh mFc  ích  ánh giá. 

+  Xác  /nh nEi dung  ánh giá. 

+  L6a chhn các phTXng pháp  ánh giá. 

+  Xây d6ng và phân tích các bài tDp  ánh giá. 

+  Ti-n hành  ánh giá theo các tiêu chí  ã  " ra, xem xét k-t quB và k-t luDn. 

Toàn bE quá trình  ánh giá là quá trình khép kín, tu[n hoàn nhT sau: 

qánh giá brt  [u ts quan sát, thu nhDn thông tin,  ánh giá, t4 ch5c hEi 

thBo (thBo luDn), lDp k- hoKch  i"u ch'nh, rvi lKi quan sát... cuMi cùng là 

ra quy-t  /nh. Cách ti-p cDn này mang tính quay vòng. 

4. CÂU HỎI ĐÁNH GIÁ  

—  Câu hyi 1: TKi sao c[n vDn dFng phTXng pháp dKy hhc tích c6c trong l{nh 

v6c phát triGn thG chRt cho tr= m[m non? 

—  Câu hyi 2: Phân tích quá trình vDn dFng phTXng pháp dKy hhc tích c6c 

trong l{nh v6c phát triGn vDn  Eng thô cho tr= m[m non. Cho ví dF 

minh hoK. 
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—  Câu h&i 3: Phân tích quá trình v4n d6ng ph9:ng pháp d;y h=c tích c>c 

trong lAnh v>c phát triBn v4n CDng tinh cho trE mGm non. Cho ví d6 

minh ho;. 

—  Câu h&i 4: Hãy nLi nDi dung M cDt A vOi cDt B cho phù hRp vOi các nhóm 

1, 2... cWa nhóm ph9:ng pháp tr>c quan: 

A  B 

a. SZ d6ng v4t chu[n th\ giác.  

b. Mô ph&ng bài t4p v4n CDng.  

1. Nhóm 1. 

c. Tr>c quan thính giác.  

d. SZ d6ng tài licu tr>c quan.  

2. Nhóm 2. 

e. Tr>c quan th\ giác.  

f. Tr>c quan xúc giác.  

3. Nhóm 3. 

—  Câu h&i 5: Hãy nLi nDi dung M cDt A vOi cDt B cho phù hRp vOi các nhóm 

1, 2... cWa nhóm ph9:ng pháp th>c hành: 

A  B 

a. Yju tL ch:i.  1. Nhóm ph9:ng pháp 1. 

b. Luycn t4p bijn Cli.   2. Nhóm ph9:ng pháp 2. 

c. Luycn t4p lmp l;i.  3. Nhóm ph9:ng pháp 3. 

d. Thi Cua.  4. Nhóm ph9:ng pháp 4. 

e. Trò ch:i v4n CDng.   

f. SZa choa CDng tác sai.   

—  Câu h&i 6: Hãy nLi nDi dung M cDt A vOi B cho phù hRp vOi vicc h9Ong 

drn trò ch:i v4n CDng mOi cho trE mGm non: 

A  B 

a. Chu[n b\ d6ng c6, sân bãi ph6c v6 cho trò ch:i.   1. B9Oc 1. 
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b. Gi%i thi(u và gi-i thích trò ch2i.   2. B5%c 2. 

c. T7 ch8c ch2i.  3. B5%c 3. 

d. Ch<n trò ch2i.  4. B5%c 4. 

e. @iAu khiCn trò ch2i và Dánh giá kFt qu-.  5. B5%c 5. 
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