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A. GIỚI THIỆU TỔNG QUAN  

Ch�i là m	t trong nh�ng lo�i ho�t �	ng có m�t trong ��i s�ng nhân lo�i 

� m�i l�a tu�i, m�c dù hình th�c ch�i thay ��i theo �	 tu�i. Khi ch�i, c' 

ng(�i l)n l*n tr+ em �,u say mê, vui v+ và th/a mãn.  

Ch�i c1n cho m�i l�a tu�i. 2�i v)i ng(�i l)n, ho�t �	ng ch�i chi3m m	t 

v4 trí nh6t �4nh trong cu	c s�ng c7a h�. 2�i v)i tr+ nh/, ch�i nh( là m	t 

trong nh�ng nhu c1u thi3t y3u c7a tr+. 2�i v)i tr+ m*u giáo, ho�t �	ng 

ch�i là n	i dung chính c7a cu	c s�ng, là ho�t �	ng ch7 ��o c7a tr+ � l�a 

tu�i này. 

Ch�i �(9c xem nh( là công vi<c c7a tr+ và có 'nh h(�ng m�nh m= 

�3n s> phát tri@n tâm lí và hình thành nhân cách � tr+ — gi� vai trò ch7 

��o ��i v)i s> phát tri@n c7a tr+. Hình th�c th@ hi<n ��c tr(ng c7a 

ho�t �	ng ch�i là các trò ch�i. Các trò ch�i vô cùng �a d�ng v, n	i 

dung, hình th�c và nguDn g�c. Do �ó, �ng dFng ph(�ng pháp d�y h�c 

tích c>c trong t� ch�c ho�t �	ng vui ch�i  cho tr+ trong tr(�ng m1m 

non có vai trò quan tr�ng, tác �	ng m�nh m= �3n s> phát tri@n c7a tr+ 

m1m non. 

B. MỤC TIÊU 

MỤC TIÊU CHUNG  

Module này s= giúp b�n hi@u sâu sKc h�n v, ho�t �	ng ch�i và bi3t cách 

�ng dFng ph(�ng pháp d�y h�c tích c>c trong t� ch�c ho�t �	ng ch�i 

cho tr+ trong tr(�ng m1m non. 

MỤC TIÊU CỤ THỂ 

1. Về kiến thức:  Nâng cao hi@u bi3t v, ho�t �	ng ch�i và các trò ch�i c7a tr+ 

m1m non. 

2. Về kĩ năng: Mng dFng �(9c ph(�ng pháp d�y h�c tích c>c trong t� ch�c 

ho�t �	ng ch�i cho tr+ trong tr(�ng m1m non. 

3. Về thái độ: Quan tâm, tích c>c hóa ho�t �	ng c7a tr+ trong t� ch�c ho�t 

�	ng ch�i trong tr(�ng m1m non. 
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C. NỘI DUNG 

Nội dung 1 

HOẠT ĐỘNG CHƠI CỦA TRẺ EM LỨA TUỔI MẦM NON (5 tiết) 

Hoạt động 1. Tìm hiểu về hoạt động chơi của trẻ em  

Hãy ��c tài li�u v� ho�t ��ng ch�i c�a tr� em, suy ng�m và vi t ra m�t 

cách ng"n g�n �# tr$ l%i m�t s& v'n �� sau �ây (có th# th$o lu+n nhóm). 

— Ch�i là ho�t �	ng: 

 

 

 

 

— B'n ch6t và ��c �i@m c7a ho�t �	ng ch�i 

+ B'n ch6t: 

 

 

 

 

+ 2�c �i@m: 
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— Vai trò c7a ho�t �	ng ch�i ��i v)i s> phát tri@n c7a tr+ m1m non: 

 

 

 

 

 

 

 

 

— Phân lo�i trò ch�i c7a tr+ em: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B�n hãy ��i chi3u v)i nh�ng thông tin d()i �ây �@ tTng thêm hi@u bi3t 

v, ho�t �	ng ch�i c7a tr+ em. 

THÔNG TIN PHẢN HỒI 

1. Khái niệm hoạt động chơi 

Có nhi,u �4nh nghUa khác nhau v, ho�t �	ng ch�i. Có th@ �i@m qua m	t 

vài �4nh nghUa v, “ch�i” nh(: 

—  “Ch�i là ho�t �	ng chY nhZm cho vui mà thôi, không có mFc �ích gì khác”. 

—  “Ch�i là ho�t �	ng gi'i trí ho�c nghY ng�i”. 

—  “Ch�i là m	t ho�t �	ng t> nguy<n, ham thích c7a ng(�i ch�i trong m	t 

ho�t �	ng ho�c m	t trò ch�i”. 

—  “Ch�i là m	t ho�t �	ng vô t(, ng(�i ch�i không ch7 tâm nhZm vào m	t 

l9i ích thi3t th>c nào c'. Trong khi ch�i các m�i quan h< c7a con ng(�i 
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v)i t> nhiên và v)i xã h	i �(9c mô ph/ng l�i, nó mang �3n cho ng(�i 

ch�i m	t tr�ng thái tinh th1n vui v+, tho'i mái, d\ ch4u”. 

—  “Lo�i ho�t �	ng nào có c6u trúc �	ng c� nZm trong chính quá trình ho�t 

�	ng, �ó chính là ho�t �	ng ch�i”... 

Hình th�c th@ hi<n c7a ho�t �	ng ch�i vô cùng �a d�ng c' v, n	i 

dung, c' v, hình th�c. Tuy nhiên, chúng ta có th@ hi@u v, ho�t �	ng 

ch�i nh( sau: 

Ch�i là ho�t ��ng t/ nguy�n, ham thích c�a ng1%i ch�i trong m�t ho�t 

��ng ho2c trong m�t trò ch�i và �em l�i cho ng1%i ch�i tr�ng thái vui v�, 

ph'n khích, tho$i mái. 6�ng c� c�a ho�t ��ng ch�i luôn n8m 9 quá trình 

th/c hi�n hành ��ng ch< không n8m 9 k t qu$ c�a ho�t ��ng. 

Ch�i c1n cho m�i l�a tu�i. 2�i v)i tr+ nh/, ch�i nh( là m	t trong nh�ng 

nhu c1u thi3t y3u c7a tr+. Ch�i �(9c xem nh( là công vi<c c7a tr+ và gi� 

vai trò ch7 ��o ��i v)i s> phát tri@n c7a tr+. Hình th<c th# hi�n �2c tr1ng 

c�a ho�t ��ng ch�i là các trò ch�i. Các trò ch�i vô cùng �a d�ng v, n	i 

dung, hình th�c và nguDn g�c. 

2.Bản chất và đặc điểm của hoạt động chơi 

a. B�n ch	t c�a hot ��ng ch�i 

Có nhi,u quan �i@m khác nhau trong l4ch s^ v, ho�t �	ng ch�i c7a tr+ em. 

Là m	t hi<n t(9ng ��i s�ng ph�c t�p và lí thú, ho�t �	ng ch�i hình th�c 

th@ hi<n ��c tr(ng là các trò ch�i �ã thu hút �(9c s> chú ý c7a nhi,u nhà 

nghiên c�u thu	c nhi,u lUnh v>c khác nhau. Các h�c thuy3t khác nhau 

v, ho�t �	ng ch�i nói chung và trò ch�i tr+ em nói riêng �ã ra ��i. Vi<c 

nghiên c�u các h�c thuy3t �ó nhZm tìm hi@u nguDn g�c, b'n ch6t c7a 

ho�t �	ng ch�i c7a tr+ em, vai trò c7a nó ��i v)i s> phát tri@n tr+ em có ý 

nghUa to l)n v, lí lu`n và th>c ti\n.  

*  Các quan �i#m sinh v+t hóa ho�t ��ng ch�i 

—  Thuy3t “nTng l(9ng thba” (Siller, Spencer) 

+  Ph. Siller (1756 — 1800) là m	t nhà th� 2�c n�i ti3ng và clng là m	t nhà 

tri3t h�c. Theo ông, trong th�i gian r'nh rmi con ng(�i dùng s�c l>c c7a 

mình �@ �áp �ng nh�ng nhu c1u tinh th1n, nhu c1u sáng t�o. Vi<c �áp 

�ng nh�ng nhu c1u �ó �(9c th>c hi<n trong các trò ch�i và trong ngh< 

thu`t. Trong nh�ng vi<c �ó con ng(�i �(9c nâng cao lên trên th>c t3 

kh7ng khi3p, tàn nh*n, và th>c s> có �(9c t> do, sáng t�o. 
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+  G. Spencer (1820 — 1903) là nhà tri3t h�c, nhà xã h	i h�c và s( ph�m 

h�c ng(�i Anh �ã phát tri@n nh�ng t( t(�ng c7a Ph. Siller. Ông �ã �ánh 

�Dng trò ch�i c7a tr+ em v)i trò ch�i c7a nh�ng con v`t b`c cao. Ông 

cho rZng nh�ng nTng l(9ng d( thba c7a các c� th@ con v`t t� (tr+) 

không �(9c s^ dFng cho “ho�t �	ng th>c”, nên �ã �(9c tiêu khi@n qua 

con �(�ng bKt ch()c l�i các ho�t �	ng th>c �ó bZng hình th�c nhi,u 

lo�i trò ch�i. t tr+ em, trò ch�i là s> bKt ch()c các ho�t �	ng th>c s> 

c7a b'n thân và c' ho�t �	ng c7a ng(�i l)n. Ngoài ra, trong trò ch�i 

nh�ng b'n nTng ngh4ch ng9m, phá phách c7a ��a tr+ �(9c �áp �ng 

qua hình th�c tinh th1n. 

Thuy3t “nTng l(9ng d( thba” mâu thu*n v)i các s> ki<n th>c t3. Tham 

gia các trò ch�i không chY có nh�ng tr+ kh/e m�nh, mà còn c' nh�ng tr+ 

�ang b4 b<nh. Ho�t �	ng ch�i không chY liên quan v)i v6n �, tiêu hao 

s�c l>c, mà còn liên quan v)i vi<c khôi phFc l�i s�c l>c. Trong ho�t �	ng 

ch�i có c' vi<c t̀ p trung và nâng cao s�c l>c. S> d( thba nTng l(9ng 

trong c� th@ tr+ �ang trên �à phát tri@n chY là t�o �i,u ki<n thu`n l9i �@ 

cho trò ch�i xu6t hi<n ch� không ph'i là nguyên nhân t�o ra trò ch�i. 

Spencer clng �ã không gi'i �áp v6n �, t�i sao chính các trò ch�i là n�i 

tiêu hao s�c s�ng d( thba c7a ��a tr+ ho�c là c7a �	ng v`t non. 

—  Thuy3t �Dng nh6t ho�t �	ng ch�i c7a tr+ v)i trò ch�i c7a �	ng v`t non 

(Karl Groos, Stern) 

+  Karl Groos (1867 — 1946) là nhà tâm lí h�c ng(�i 2�c. Clng nh( Spencer, 

Groos �ã �ánh �Dng nh�ng trò ch�i c7a �	ng v`t non v)i các trò ch�i 

c7a tr+. Ông cho rZng trò ch�i c7a ��a tr+ và c7a �	ng v`t non là hi<n 

t(9ng mang tính ch6t thu1n túy sinh v`t. Ch�i là m	t hình th�c ho�t 

�	ng s�ng mà trong �ó các c� th@ s�ng non tr+ t> hoàn thi<n. Trong quá 

trình ch�i, c� th@ �(9c thích nghi v)i cu	c s�ng, hoàn thi<n thêm các 

b'n nTng di truy,n, các nTng l>c và s�c l>c. Các trò ch�i t>a nh( tr(�ng 

h�c ��c bi<t �@ chuvn b4 cho cu	c s�ng sKp t)i. Các trò ch�i chính là 

ph(�ng th�c bi@u hi<n ��c thù c7a các lo�i b'n nTng. 

+  V. Stern (1871 — 1938) là nhà tâm lí h�c ng(�i 2�c �ã phát tri@n h�c 

thuy3t c7a Groos và g�i ho�t �	ng ch�i là “Bình minh c7a b'n nTng 

��ng �Kn”, và �ã nh6n m�nh ý nghUa c7a các trò ch�i trong vi<c rèn 

luy<n nh�ng c� ch3 di truy,n c7a phvm h�nh. 

2i@m c� b'n trong h�c thuy3t c7a K. Groos là �ánh �Dng trò ch�i c7a 

con ng(�i v)i trò ch�i c7a con v`t. S> �ánh �Dng �ó hoàn toàn không 

�úng vì trong các trò ch�i c7a con v`t rèn luy<n nh�ng c� ch3 di 
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truy,n c7a các hành vi, còn trong các trò ch�i ��a tr+ lUnh h	i các kinh 

nghi<m l4ch s^ — xã h	i c7a loài ng(�i. Thuy3t này �ã không xem xét 

�1y �7 nguDn g�c c7a ho�t �	ng ch�i, mà chY nêu lên mFc �ích, ý 

nghUa c7a ho�t �	ng này. Tuy nhiên, vi<c hi@u b'n ch6t c7a ho�t �	ng 

ch�i là s> chuvn b4 cho ho�t �	ng s�ng th>c s> sau này clng nh( vi<c 

khyng �4nh ch�i là n	i dung ho�t �	ng chính c7a ��a tr+ là hoàn toàn 

�úng �Kn. 

—  Thuy3t phân tâm h�c gKn ho�t �	ng ch�i v)i �am mê tình dFc (S. Freud) 

S. Freud (1856 — 1933) là nhà tâm lí h�c ng(�i Áo và là ng(�i ��ng �1u 

tr(�ng phái phân tâm trong tâm lí h�c t( s'n. H�c thuy3t v, ho�t �	ng 

ch�i c7a Freud �(9c hình thành tb các h�c thuy3t v, c6u trúc nhân cách 

con ng(�i. Theo ông, c� s� hành vi c7a con ng(�i là b'n nTng b'o tDn 

nòi gi�ng (b'n nTng sinh dFc). B'n nTng �ó th@ hi<n trong nhi,u lo�i 

ho�t �	ng khác nhau c7a con ng(�i. S> phát tri@n c7a ��a tr+ clng ch4u 

'nh h(�ng c7a b'n nTng sinh dFc. Ni,m say mê, mong ()c, nh�ng bi@u 

t(9ng bí vn c7a ��a tr+ �,u có liên quan v)i b'n nTng sinh dFc và chúng 

không th@ hi<n tr>c ti3p � trong cu	c s�ng c7a ��a tr+, mà chY bi@u hi<n 

�(9c � trong các trò ch�i. 

Nh( v`y, Freud �ã gKn ho�t �	ng ch�i v)i nh�ng �am mê tình dFc. 2i@m 

sai l1m c� b'n trong h�c thuy3t c7a ông v, ho�t �	ng ch�i là �ã xem trò 

ch�i nh( m	t bi@u hi<n tr>c ti3p c7a c6u t�o tâm sinh lí c� th@ ��a tr+ và 

�ã tách chúng ra kh/i nh�ng s> ki<n xã h	i. Ông �ã sinh v`t hóa b'n ch6t 

c7a ho�t �	ng ch�i. 

Tóm l�i, quan �i@m th4nh hành tb nh�ng nTm 30 c7a th3 kY XX tr� v, 

tr()c là nhìn nh`n ho�t �	ng ch�i � tr+ em m	t cách t> nhiên ch7 nghUa, 

tiêu bi@u là các thuy3t vba nêu trên. Nh�ng sai l1m ch7 y3u c7a các h�c 

thuy3t nêu trên v, ho�t �	ng ch�i c7a tr+ em là: 

+  Khyng �4nh ho�t �	ng ch�i là m	t hi<n t(9ng hoàn toàn mang tính sinh 

h�c. 2i,u �ó d*n �3n h`u qu' ho�c là bác b/ n	i dung xã h	i c7a các trò 

ch�i, ho�c là mâu thu*n không th@ gi'i quy3t �(9c gi�a m	t bên là tính 

b'n nTng c7a ho�t �	ng ch�i �ã �(9c khyng �4nh trong các thuy3t �ó v)i 

n	i dung xã h	i c7a các trò ch�i. 

+  Trong vi<c nghiên c�u ho�t �	ng ch�i chY c� gKng xem xét các trò ch�i � 

ngoài m�i quan h< v)i s> phát tri@n xã h	i, xem nó nh( là m	t lUnh v>c 

��c bi<t c7a th3 gi)i tr+ em, các trò ch�i tr+ em hoàn toàn �óng kín, tách 
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bi<t ra kh/i th3 gi)i ng(�i l)n. Cách xem xét này thi3u hyn cách nhìn 

mang tính l4ch s^.  

+  Xem xét ho�t �	ng ch�i chY là ph(�ng ti<n t> giáo dFc c7a ��a tr+ và 

khyng �4nh nguyên tKc ng(�i l)n không nên tham gia vào các trò ch�i 

c7a tr+ — ph7 nh`n 'nh h(�ng c7a xã h	i, ph7 nh`n vai trò c7a ng(�i l)n 

��i v)i s> phát tri@n trò ch�i c7a tr+ em. 

*  Ho�t ��ng ch�i c�a tr� em trong tâm lí h�c c�a J. Piaget và tâm lí h�c 

ph1�ng Tây 

—  Ho�t �	ng ch�i c7a tr+ em trong tâm lí h�c c7a J. Piaget 

J. Piaget (1896 — 1980), nhà tâm lí h�c ki<t xu6t c7a th3 kY XX ng(�i ThFy 

SU �ã �, c`p �3n lUnh v>c ho�t �	ng ch�i c7a tr+ em qua nh�ng thành 

t>u nghiên c�u s> phát tri@n trí tu< tr+ em c7a ông và các c	ng s>. Theo 

J. Piaget: 

+  Khi k3t thúc th�i kì giác — �	ng, vào m	t tu�i r(~i �3n hai tu�i, � tr+ xu6t 

hi<n m	t ch�c nTng cTn b'n ��i v)i s> phát tri@n c7a nh�ng hành vi sau 

này. 2ó là ch�c nTng “t(9ng tr(ng” (symboles) hay ch�c nTng “kí hi<u” 

(signes), t�c là có th@ thay th3 “cái �(9c bi@u ��t” (�D v`t, s> ki<n, d�ng 

th�c khái ni<m...) bZng “cái bi@u ��t” (ngôn ng�, hình 'nh, tinh th1n, c  ̂

chY t(9ng tr(ng...). Trò ch�i t(9ng tr(ng là m	t trong nh�ng hình th�c 

bi@u hi<n c7a ch�c nTng kí hi<u, ch�c nTng kí hi<u là c� s� c7a trò ch�i 

t(9ng tr(ng. Ông cho rZng trò ch�i t(9ng tr(ng có l= �ánh d6u �Ynh cao 

nh6t c7a trò ch�i tr+ em, trò ch�i t(9ng tr(ng phù h9p v)i ch�c nTng cTn 

b'n c7a trò ch�i trong ��i s�ng tr+ em. 

Phát hi<n ra s> xu6t hi<n c7a trò ch�i t(9ng tr(ng trong m�i quan h< v)i 

m	t trình �	 phát tri@n nh6t �4nh c7a trí tu< — kh�i �1u c7a trình �	 bi@u 

t(9ng �(9c t�o thành nh� ch�c nTng kí hi<u, Piaget �ã chY ra �(9c s> 

liên quan gi�a các hành �	ng t(9ng tr(ng trong trò ch�i tr+ em nói riêng 

clng nh( ch�c nTng kí hi<u nói chung v)i chính c6u trúc trí tu<, v)i trình 

�	 thao tác kí hi<u hóa c7a t( duy. Piaget �ã phát hi�n ra tính t1Ang 

tr1ng (tính bi#u tr1ng) c�a hành ��ng ch�i trong trò ch�i t1Ang tr1ng là 

m�t trong nhCng �2c tr1ng c� b$n phân bi�t hành ��ng ch�i vDi nhCng 

hành ��ng khác. 2ó là nh�ng �óng góp h3t s�c quan tr�ng c7a ông vào 

lUnh v>c nghiên c�u ho�t �	ng ch�i c7a tr+ em. 

Tuy nhiên, ông cho rZng trò ch�i t(9ng tr(ng d(�ng nh( xu6t hi<n trong 

��i s�ng c7a tr+ nh( m	t t6t y3u n'y sinh vào m	t th�i kì nh6t �4nh trong 
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quá trình phát tri@n trí tu< c7a tr+. Cách nhìn nh`n nh( v`y ch(a làm 

b	c l	 b'n ch6t xã h	i c7a trò ch�i. 2ây là m	t trong nh�ng �i@m y3u c7a 

h�c thuy3t J. Piaget v, trò ch�i tr+ em. 

+  V, s> phát tri@n c7a trò ch�i trên ph(�ng di<n cá th@, theo J. Piaget có ba 

lo�i trò ch�i chính lEn l1At xu't hi�n trong �%i s&ng cá th# c�a tr� em. 6ó 

là: Trò ch�i t+p (hay Trò ch�i — hành ��ng ch<c nIng), Trò ch�i t1Ang 

tr1ng (bao gJm Trò ch�i mô phKng và Trò ch�i xây d/ng) và sau cùng là 

Trò ch�i có quy t"c. 

S� �D phát tri@n trò ch�i tr+ em trên ph(�ng di<n phát tri@n cá th@ c7a 

ông là �óng góp h3t s�c quan tr�ng, nó liên quan �3n vi<c phân lo�i trò 

ch�i tr+ em.  

+  V, ý nghUa và vai trò c7a trò ch�i tr+ em, ông phê phán quan �i@m coi 

ho�t �	ng ch�i chY là m	t s> gi'i lao ho�c là s> gi'i phóng nTng l(9ng. 

Ông �ánh giá cao vai trò c7a ho�t �	ng ch�i trong s> phát tri@n c7a tr+: 

“Khi ch�i, � tr+ phát tri@n tri giác, trí thông minh, nh�ng khuynh h()ng 

th^ nghi<m, nh�ng b'n nTng xã h	i... Trò ch�i là m	t �òn bvy m�nh m= 

thúc �vy tr+ luy<n t`p �3n m�c � b6t c� n�i nào mà ng(�i ta thành công 

trong vi<c bi3n ��i s> khai tâm v, h�c ��c, h�c làm tính... thành trò ch�i 

thì ng(�i ta �,u th6y tr+ em say mê v)i nh�ng vi<c làm mà bình th(�ng 

��i v)i chúng nh( nh�ng công vi<c kh� sai”. 

Tóm l�i, nh�ng quan �i@m trên �ây c7a ông �ã có 'nh h(�ng l)n ��i v)i 

vi<c xây d>ng lí lu`n v, trò ch�i clng nh( �(a trò ch�i vào vi<c giáo dFc 

tr+ em � nhi,u n()c trên th3 gi)i, nh6t là � các n()c Âu, MU. 

—  Ho�t �	ng ch�i theo quan �i@m c7a các nhà tâm lí h�c và giáo dFc h�c 

khác � ph(�ng Tây 

+  A. Vallon — nhà tâm lí h�c ng(�i Pháp �ã xem trò ch�i c7a tr+ em là 

m	t hi<n t(9ng xã h	i. NguDn g�c ho�t �	ng ch�i tr+ em, theo Vallon, 

là s> c� gKng tích c>c c7a ��a tr+ “tác �	ng tr� l�i th3 gi)i bên ngoài, 

�@ lUnh h	i cho �(9c nh�ng kh' nTng có ch�a � trong th3 gi)i �ó”. 

Trong ho�t �	ng ch�i có s> luy<n t`p nh�ng nTng l>c v`n �	ng — c'm 

giác và nh�ng nTng l>c trí tu<, luy<n t`p nh�ng ch�c nTng và quan h< 

xã h	i. Trong trò ch�i, ��a tr+ ph'n ánh nh�ng 6n t(9ng mà �ã làm 

cho nó xúc �	ng. 

Cách xem xét ho�t �	ng ch�i trên �ây c7a ông g1n gi�ng v)i h�c thuy3t 

v, ho�t �	ng ch�i c7a tâm lí h�c và giáo dFc h�c Xô vi3t. 



70  |  MODULE MN 26 

+  V. Vunt — nhà tâm lí h�c ng(�i 2�c, �ã th6y � trò ch�i tr+ em nh�ng m�i 

liên quan v)i lao �	ng. Ông cho rZng: “Ch�i — chính là lao �	ng c7a tr+ 

nh/. Không m	t trò ch�i nào mà l�i không có trong mình nguyên m*u 

c7a m	t trong nh�ng d�ng lao �	ng th>c s> mà th>c ra nó xu6t hi<n 

tr()c trò ch�i v, th�i gian. Ho�t �	ng ch�i lo�i b/ trong mình nh�ng 

mFc �ích h�u ích c7a lao �	ng và vì v`y, chính k3t qu' thú v4, khoan 

khoái �i kèm theo ho�t �	ng là mFc �ích c7a trò ch�i”. 

Cách nhìn nh`n ho�t �	ng ch�i c7a ông �ã khác quan �i@m sinh v`t hóa 

ho�t �	ng ch�i. Ông �ã xem xét trò ch�i � ph(�ng di<n l4ch s^ — xã h	i. 

+  Jerome Bruner  

Nh( J. Piaget và nh�ng nhà giáo dFc ti,n b�i khác, Bruner cho rZng tr+ 

em c1n �(9c v`n �	ng t> do và tích c>c tham gia vi<c h�c c7a chúng. 

Tr()c h3t — tr'i nghi<m bZng tay cho phép tr+ phát tri@n nh�ng ý nghU và 

t( duy c7a chúng. 

Khi nói v, trò ch�i, Bruner chY ra rZng tr+ em th(�ng c1n �(9c làm nh) 

l�i nh�ng kinh nghi<m �ã qua. 2i,u �ó có th@ làm �(9c qua tranh 'nh, 

sách ho�c nh�ng b'ng g9i ý h6p d*n. Ông g�i �ó là t( duy hình t(9ng. 

Ông clng cho rZng ng(�i l)n �óng vai trò quan tr�ng trong ho�t �	ng 

ch�i c7a tr+. Ng(�i l)n t�o s> 7ng h	 �@ tr+ phát tri@n các kh' nTng và s> 

t> tin. Ng(�i l)n có vai trò quan tr�ng trong vi<c cung c6p �1y �7 nh�ng 

tr'i nghi<m cho tr+, trong vi<c xét �oán nh�ng gì tr+ c1n ti3p theo �@ 

phát tri@n nh`n th�c. S> giúp �~ c7a ng(�i l)n s= gi'm �i khi tr+ có �(9c 

s> t> tin. 

*  Ho�t ��ng ch�i trong tâm lí h�c mácxít — B$n ch't c�a ho�t ��ng ch�i 

Tb nh�ng nTm ba m(�i c7a th3 kY tr()c, các nhà tâm lí h�c Xô vi3t tr()c 

�ây nh( A.N. Lêônchép, 2.B. Encônhin, A.V. Dapôrôgiets... �ã kiên trì l6y 

ph�m trù ho�t �	ng c7a tri3t h�c mácxít làm ph�m trù nòng c�t c7a toàn 

b	 h< th�ng khái ni<m c7a n,n tâm lí h�c ki@u m)i — n,n tâm lí h�c 

mácxít �(9c L.X. V(gôtxki (1896 — 1934) ��t n,n móng và �ã �(a ra m	t 

cách nhìn m)i v, b'n ch6t, hi<n t(9ng tâm lí ng(�i nói chung và trò ch�i 

tr+ em nói riêng. 

K3 thba t6t c' nh�ng quan �i@m ti3n b	, �úng �Kn c7a tâm lí h�c và giáo 

dFc h�c c� �i@n, trên c� s� k3t qu' c7a nh�ng nghiên c�u v, v6n �, trò 

ch�i tr+ em � nh�ng khía c�nh khác nhau trên quan �i@m duy v`t bi<n 

ch�ng, các nhà tâm lí h�c Xô vi3t �ã xây d>ng lí thuy3t v, ho�t �	ng ch�i 

tr+ em xoay quanh nh�ng v6n �, chính sau �ây: 
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—  NguDn g�c, b'n ch6t c7a ho�t �	ng ch�i c7a tr+ em. 

—  Vai trò c7a ho�t �	ng ch�i ��i v)i s> phát tri@n c7a tr+ và v4 trí c7a nó 

trong quá trình s( ph�m. 

Nh�ng n	i dung ch7 y3u c7a lí thuy3t này �ã làm sáng t/ nguJn g&c, b$n 

ch't ho�t ��ng ch�i c�a tr� em. 6ó là: 

—  Ho�t ��ng ch�i c�a tr� em nh1 là m�t lo�i ho�t ��ng mang tính xã h�i và 

mang tính lOch sP. 

Quan �i@m duy v`t �1u tiên v, nguDn g�c và b'n ch6t c7a trò ch�i �(9c 

G.V. Plêkhanôp �, c`p �3n trong tác phvm NhCng b<c th1 không �Oa chR 

(T`p 14, M, 1925) và �(9c các nhà tâm lí h�c và giáo dFc h�c Xô vi3t ti3p 

tFc phát tri@n. CF th@ là: 

+  Ho�t �	ng ch�i c7a tr+ em có m	t l4ch s^ lâu ��i, xu6t hi<n � giai �o�n 

phát tri@n nh6t �4nh c7a xã h	i loài ng(�i. Trò ch�i tr+ em xu6t hi<n sau 

lao �	ng và trên c� s� lao �	ng. Trò ch�i xu6t hi<n khi n,n vTn minh loài 

ng(�i ��t t)i m	t trình �	 nh6t �4nh — công cF s'n xu6t tr� nên ph�c t�p 

mà tr+ em không th@ s^ dFng �@ làm vi<c nh( ng(�i l)n. Khi �ó tr+ c1n 

ph'i �(9c t`p d(9t, làm th  ̂ trên nh�ng �D v`t thay th3 (t�c là �D ch�i) 

và ng(�i l)n cung c6p cho tr+ em nh�ng �i,u ki<n v`t ch6t c1n thi3t �@ 

tr+ ch�i và t�o ra nh�ng kh' nTng khách quan �@ th>c hi<n trò ch�i. Trò 

ch�i ph'n ánh ho�t �	ng lao �	ng c7a con ng(�i. 

+  Trò ch�i tr+ em �(9c tích lly và truy,n tb th3 h< này sang th3 h< khác. Là 

m	t ho�t �	ng xã h	i, trò ch�i gi� vai trò truy,n ��t nh�ng kinh nghi<m 

xã h	i c7a th3 h< này cho th3 h< khác. 

+  Trò ch�i chY có th@ tDn t�i trong nh�ng �i,u ki<n xã h	i nh6t �4nh (ng(�i 

l)n cung c6p cho tr+ em nh�ng �i,u ki<n v`t ch6t c1n thi3t �@ tr+ ch�i và 

t�o ra nh�ng kh' nTng khách quan �@ th>c hi<n trò ch�i). 

+  Trò ch�i tr+ em phF thu	c vào môi tr(�ng xã h	i xung quanh. Trò ch�i 

tr+ em th@ hi<n nh�ng d6u hi<u cF th@ c7a th�i gian, c7a th�i ��i — ph'n 

ánh trình �	 vTn hóa và kinh t3 c7a xã h	i. 

+  Trò ch�i tr+ em r6t phong phú v, n	i dung, hình th�c và nguDn g�c c7a 

nó clng nh( v, s> tác �	ng c7a nó ��i v)i tr+. 

+  N	i dung chính c7a các trò ch�i �óng vai theo ch7 �, là s> di\n t' các 

m�i quan h< xã h	i c7a ng(�i l)n và mang tính l4ch s^ cF th@. 
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+  Ho�t �	ng ch�i c7a tr+ em có liên quan ch�t ch= v)i s> phát tri@n c7a 

chính xã h	i loài ng(�i và v)i s> thay ��i v4 trí c7a chính ��a tr+ trong h< 

th�ng các m�i quan h< xã h	i.  

+  Ho�t �	ng ch�i không ph'i là ho�t �	ng t�o ra s'n phvm. 

—  Không ph� nh+n y u t& sinh v+t trong b$n ch't ho�t ��ng ch�i 

Tuy khyng �4nh và nh6n m�nh b'n ch6t xã h	i c7a ho�t �	ng ch�i, ý 

nghUa ch7 ��o và quy3t �4nh c7a b'n ch6t �ó, tâm lí h�c Xô vi3t không 

ph7 nh`n s> có m�t c7a y3u t� sinh v`t trong b'n ch6t c7a ho�t �	ng vui 

ch�i. Các nhà tâm lí h�c và giáo dFc h�c Xô vi3t cho rZng trò ch�i — tr()c 

h3t là ho�t �	ng c7a c� th@ tr+ �ang phát tri@n. Tr+ em luôn khao khát 

vui ch�i và nhu c1u �ó c1n ph'i �(9c �áp �ng. 2i,u �ó không có nghUa là 

tâm lí h�c Xô vi3t �Dng ý v)i quan �i@m sinh v`t hóa ho�t �	ng ch�i c7a 

tr+ em nh( �ã nêu � ph1n trên. 

Tâm lí h�c Xô vi3t khyng �4nh: ��i v)i tr+, nhu c1u �i@n hình là nhu c1u 

�(9c giao ti3p v)i m�i ng(�i và khuynh h()ng bKt ch()c. Nh�ng ��c 

�i@m mang tính bvm sinh �ó có quan h< tr>c ti3p v)i trò ch�i, kích thích 

��a tr+ vui ch�i. Nh(ng trò ch�i chY xu6t hi<n và phát tri@n trong nh�ng 

�i,u ki<n xã h	i nh6t �4nh. 

Khyng �4nh và nh6n m�nh ��c tính xã h	i c7a ho�t �	ng ch�i và không 

ph7 nh`n s> có m�t c7a y3u t� sinh lí c7a ho�t �	ng ch�i là quan �i@m 

c� b'n quan tr�ng trong lí thuy3t c7a tâm lí h�c Xô vi3t v, ho�t �	ng 

ch�i c7a tr+ em. Tuy nhiên, các nhà tâm lí h�c Xô vi3t tr()c �ây clng 

th6y v6n �, b'n ch6t sinh lí c7a ho�t �	ng ch�i c1n ph'i �(9c ti3p tFc 

nghiên c�u thêm. 

—  S/ xu't hi�n và phát tri#n ho�t ��ng ch�i 9 tr� em diUn ra nh1 sau: 

+  Ho�t �	ng ch�i theo �úng nghUa c7a nó bKt �1u xu6t hi<n � tr+ kho'ng 

cu�i hai tu�i ho�c lên ba tu�i v)i hình th�c �1u tiên là trò ch�i �óng vai. 

Trong trò ch�i �óng vai, tr+ em th/a mãn nhu c1u xã h	i c� b'n c7a 

mình là v(�n t)i cu	c s�ng chung v)i ng(�i l)n, tham gia vào lao �	ng 

c7a ng(�i l)n bZng cách mô ph/ng nh�ng ho�t �	ng lao �	ng c7a ng(�i 

l)n và di\n t' nh�ng quan h< xã h	i c7a ng(�i l)n trong trò ch�i thông 

qua vai ch�i (tr+ t> nh`n cho mình m	t vai nào �ó, chyng h�n: “M�”; “Cô 

giáo”; “Bác sU”...) và hoàn c'nh t(�ng t(9ng clng nh( dùng �D v`t thay 

th3 — �D ch�i. 

•  Nh�ng ti,n �, c7a trò ch�i �óng vai xu6t hi<n trong su�t th�i kì tu�i nhà 

tr+ trong ho�t �	ng v)i �D v`t (là ho�t �	ng ch7 ��o c7a tr+ � l�a tu�i 
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này). Nh�ng ti,n �, �ó th@ hi<n � s> nKm cách th�c hành �	ng v)i các 

��i t(9ng c7a th3 gi)i �D v`t c7a loài ng(�i. 

•  21u tu�i nhà tr+, trong ho�t �	ng ph�i h9p v)i ng(�i l)n tr+ em lUnh h	i 

�(9c m	t s� hành �	ng v)i các �D dùng xung quanh và sau �ó tr+ t> tái 

t�o nh�ng hành �	ng �ó �@ t> thích nghi và �@ tìm hi@u. J. Piaget g�i �ó 

là nh�ng “Trò ch�i t`p” ho�c “Trò ch�i — hành �	ng ch�c nTng”. Nhi,u 

ng(�i th(�ng g�i �ó là hành �	ng v)i �D v`t.  

•  D1n d1n tr+ bKt �1u di chuy@n ph(�ng th�c hành �	ng c7a ng(�i l)n 

sang nh�ng ��i t(9ng khác — �D v`t thay th3 cho nh�ng ��i t(9ng còn 

thi3u trong trò ch�i — chyng h�n, tr+ s^ dFng mi3ng gm làm xà phòng tKm 

cho búp bê (t�c em bé), dùng que làm nhi<t k3 �o nhi<t �	 cho búp bê... 

2Dng th�i v)i s> xu6t hi<n nh�ng v`t thay th3 trong các trò ch�i, tr+ bKt 

�1u di\n ��t nh�ng hành �	ng c7a ng(�i l)n cF th@, nh(: m�, cô giáo... 

•  Th(�ng �3n cu�i tu�i nhà tr+, sau khi th>c hi<n m	t vài hành �	ng ch�i 

phù h9p v)i m	t vai trò nào �ó, tr+ t> nh`n mình là m	t ng(�i l)n phù 

h9p v)i vai trò �ó — trò ch�i �óng vai bKt �1u xu6t hi<n. 2ó là nh�ng trò 

ch�i mô ph/ng hành �	ng c7a ng(�i l)n trong sinh ho�t hZng ngày g1n 

gli v)i tr+ nh( cho em bé Tn, ru em bé ng7, tKm cho em bé... 

t giai �o�n này tr+ th(�ng ch�i m	t mình và ch�i c�nh nhau — tr+ ch(a 

có m�i quan h< qua l�i v)i nhau trong trò ch�i. 

+  Cùng v)i s> m� r	ng hi@u bi3t c7a tr+ v, các v4 trí, ch�c nTng con ng(�i 

trong xã h	i clng nh( các m�i quan h< xã h	i c7a h�, tr+ th6y không th@ 

ch�i riêng l+ m	t mình mà mu�n có b�n cùng ch�i �@ phân nhau �óng 

vai và tái t�o l�i các m�i quan h< xã h	i gi�a các vai trò trong xã h	i — trò 

ch�i �óng vai theo ch7 �, xu6t hi<n. 

+  Bên c�nh trò ch�i �óng vai theo ch7 �, — d�ng trò ch�i mang �1y �7 ��c 

tính c7a ho�t �	ng ch�i và lo�i trò ch�i ��c tr(ng nh6t c7a tr+ m*u giáo, 

các d�ng trò ch�i khác l1n l(9t xu6t hi<n nh( trò ch�i xây d>ng, trò ch�i 

�óng k4ch, trò ch�i có lu`t l< rõ ràng. 

Trò ch�i có lu+t l� rõ ràng và công khai xu't hi�n sau trò ch�i �óng vai 

theo ch� �� (lu+t Wn kín trong vai ch�i) và chR xu't hi�n 9 m�t giai �o�n 

phát tri#n nh't �Onh c�a tr�. 

—  Quy lu+t chung c�a s/ phát tri#n các hình th<c ch�i c�a tr� m�u giáo là: 

tb trò ch�i có vai công khai, hoàn c'nh t(�ng t(9ng công khai và lu`t l< 

ch�i không công b� (lu`t l< ch�i vn bên trong vai ch�i) chuy@n sang trò 
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ch�i có lu`t l< ch�i �(9c công b� (lu`t l< ch�i rõ r<t � bên ngoài nh(ng 

hoàn c'nh t(�ng t(9ng và vai ch�i tDn t�i d()i hình th�c vn kín). 

Tóm l�i, ho�t �	ng ch�i c7a tr+ em là m	t lo�i ho�t �	ng mang tính xã 

h	i và mang tính l4ch s^. Trò ch�i tr+ em có m	t l4ch s^ lâu ��i, xu6t hi<n 

� giai �o�n phát tri@n nh6t �4nh c7a xã h	i loài ng(�i. Trò ch�i xu6t hi<n 

sau lao �	ng và trên c� s� lao �	ng. NguDn g�c ban �1u quy3t �4nh n	i 

dung trò ch�i c7a tr+ là cu	c s�ng xã h	i xung quanh các em. Các trò 

ch�i tr+ em r6t phong phú v, n	i dung, hình th�c và nguDn g�c c7a nó 

clng nh( v, s> tác �	ng c7a nó ��i v)i tr+. 

Trò ch�i c7a tr+ m*u giáo r6t �a d�ng và phong phú v, n	i dung, tính 

ch6t clng nh( cách th�c t� ch�c ch�i. Do �ó, vi<c phân lo�i trò ch�i m	t 

cách chính xác là r6t khó khTn và hi<n v*n �ang �(9c bàn lu`n. Mmi lo�i 

trò ch�i �,u mang tính ch6t riêng bi<t c7a mình, nh(ng t6t c' chúng �,u 

có m	t lo�t nh�ng ��c �i@m chung. 

b. Các ��c �i�m c�a hot ��ng ch�i � tr� em 

Nhi,u công trình khoa h�c trong và ngoài n()c nghiên c�u v, trò ch�i 

c7a tr+ em cho th6y ho�t �	ng ch�i � tr+ em th(�ng mang m	t s� ��c 

�i@m sau: 

—   6�ng c� c�a ho�t ��ng ch�i không nZm � k3t qu' c7a ho�t �	ng mà l�i 

nZm trong b'n thân quá trình ch�i — kích thích ho�t �	ng ch�i nZm ngay 

trong quá trình ho�t �	ng. Tr+ tham gia vào trò ch�i nào �ó là do s> lôi 

cu�n, h6p d*n c7a b'n thân quá trình ch�i ch� không ph'i nhZm vào k3t 

qu' ��t �(9c c7a ho�t �	ng �ó. 

—  Tính ch't kí hi�u — t1Ang tr1ng trong trò ch�i 

Ch�c nTng kí hi<u c7a ý th�c tr+ em �ang �(9c hình thành � l�a tu�i 

m*u giáo và �(9c th@ hi<n rõ r<t nh6t trong chính trò ch�i. Trong trò 

ch�i, tr+ hành �	ng v)i v`t thay th3 mang tính ch6t t(9ng tr(ng cho ��i 

t(9ng th>c: ��t tên m)i cho v`t thay th3 �ó, hành �	ng v)i nó phù h9p 

v)i tên g�i m)i này. 2�i t(9ng thay th3 tr� thành chm d>a ��i v)i t( duy 

và hành �	ng ch�i �(9c rút g�n, mang tính ch6t khái quát so v)i hành 

�	ng th>c t3 nh(ng l�i ph'n ánh �(9c tính ch6t c7a nh�ng hành �	ng 

th>c t3. Hành �	ng trong trò ch�i không b4 ràng bu	c b�i nh�ng ph(�ng 

th�c bKt bu	c c7a hành �	ng trong th>c t3 — mang tính t(9ng tr(ng. Nh( 

v`y, trên c� s� hành �	ng v)i ��i t(9ng thay th3, tr+ suy nghU v, ��i 

t(9ng th>c. 2i,u �ó nói lên tr+ �ã bi3t dùng nh�ng kí hi<u t(9ng tr(ng 
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�@ nh`n th�c th3 gi)i — trò ch�i mang tính ch6t kí hi<u — t(9ng tr(ng. 

2�c �i@m này �óng vai trò h3t s�c quan tr�ng trong s> phát tri@n trí tu< 

c7a tr+. 

—  Tính ch't t/ do c�a ho�t ��ng ch�i 9 tr� em 

Ho�t �	ng ch�i c7a tr+ hoàn toàn xu6t phát tb nhu c1u, h�ng thú cá 

nhân nhZm th/a mãn ý thích, nguy<n v�ng c7a b'n thân. Tr+ thích thì 

ch�i, không thích thì không ch�i n�a. Ch�i mà b4 bKt bu	c thì không còn 

là ch�i. 

2ây là nh�ng ��c tr(ng c� b'n phân bi<t ho�t �	ng ch�i v)i lao �	ng, 

h�c t`p. Tính t> do c7a ho�t �	ng ch�i liên quan �3n v4 trí c7a trò ch�i 

trong cu	c s�ng xã h	i. V, �i,u này A.X. Macarencô �ã chY rõ: Trò ch�i và 

công vi<c khác nhau � �i@m gì? ChY có m	t �i,u khác bi<t là: công vi<c là 

s> tham gia c7a con ng(�i vào vi<c s'n xu6t c7a xã h	i �@ t�o ra nh�ng 

giá tr4 v`t ch6t, giá tr4 vTn hóa hay nói ngKn g�n l�i là nh�ng giá tr4 xã h	i. 

Trò ch�i không tuân theo nh�ng mFc �ích nh( v`y. 2�i v)i nh�ng mFc 

�ích xã h	i, trò ch�i không có quan h< tr>c ti3p, nh(ng l�i có quan h< 

gián ti3p. Nó t`p cho con ng(�i có nh�ng c� gKng v, th@ l>c và tâm lí c1n 

thi3t cho công vi<c. 

—  Ho�t ��ng ch�i c�a tr� em là m�t ho�t ��ng t/ l/c và mang tính t/ tY ch<c 

Ch�i là ho�t �	ng �	c l`p và t> ch7 �1u tiên c7a ��a tr+. H�n b6t c� 

ho�t �	ng nào, khi tham gia vào trò ch�i, tr+ em b	c l	 h3t mình m	t 

cách tích c>c và ch7 �	ng. Trong khi ch�i, tr+ t> l>c làm l6y m�i vi<c 

tb vi<c ch�n trò ch�i, b�n ch�i �3n vi<c tìm ki3m �D ch�i... ��c bi<t 

là c� gKng tìm cách khKc phFc nh�ng tr� ng�i xu6t hi<n trong quá 

trình ch�i. 

Tính ch6t t> l>c c7a tr+ trong trò ch�i �(9c K.2. Usinxki chY rõ: Trong 

cu	c s�ng th>c t3, các cháu hoàn toàn tr+ con, ch(a có tính t> l>c, 

th(�ng b4 lôi cu�n theo dòng ch'y c7a cu	c s�ng m	t cách mù quáng và 

th� �, nh(ng trong trò ch�i chúng là nh�ng con ng(�i tr(�ng thành, 

�ang th^ s�c l>c c7a mình và t> l>c t� ch�c s> sáng t�o c7a mình. 

M	t bi@u hi<n �	c �áo c7a tính t> l>c trong ho�t �	ng ch�i là s> t> �i,u 

chYnh hành vi c7a mình khi ch�i. 2@ phù h9p v)i yêu c1u c7a trò ch�i và 

b�n ch�i, ��a tr+ luôn ph'i t> �i,u chYnh hành vi c7a mình �@ không b4 

lo�i ra kh/i cu	c ch�i. Chính tính t> l>c xu6t hi<n và phát tri@n trong 

ho�t �	ng ch�i �ã t�o cho tr+ ni,m vui, lòng t> tin c1n thi3t cho cu	c 

s�ng hi<n t�i c7a tr+ clng nh( trong t(�ng lai. 
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Các lu`t l< trong các trò ch�i giúp tr+ t> t� ch�c trò ch�i. Vi<c phá v~ các 

lu`t l< ch�i s= d*n �3n phá v~ trò ch�i, vì th3 nh�ng ng(�i tham gia ch�i 

�,u t> nguy<n ch6p nh`n và th>c hi<n các lu`t l< ch�i r6t �a d�ng, 

phong phú theo yêu c1u c7a trò ch�i. 

—  Ho�t ��ng ch�i mang l�i c$m xúc chân th/c, m�nh m[, �a d�ng 

M�c dù trong khi ch�i có th@ xu6t hi<n c' nh�ng c'm xúc tiêu c>c, 

nh(ng ch�i bao gi� clng mang �3n cho tr+ ni,m vui s()ng, th/a mãn. 

Ch�i mà không có ni,m vui s()ng thì không còn là ch�i n�a. Tr+ em lao 

vào cu	c ch�i v)i t6t c' s> say mê và lòng nhi<t tình c7a mình. SKc thái 

c'm xúc chân th>c, m�nh m= �(9c tr+ b	c l	 trong trò ch�i. Chính vì th3, 

trò ch�i tác �	ng m�nh m= và toàn di<n �3n tr+ em. 

—  S/ hi�n di�n c�a nhCng y u t& sáng t�o kh9i �Eu 

M	t trò ch�i th>c s> bao gi� clng liên quan v)i sáng ki3n, sáng t�o c7a 

tr+. Trò ch�i th>c s> luôn t�o c� h	i cho t( duy và óc t(�ng t(9ng c7a tr+ 

làm vi<c m	t cách tích c>c. 

Tóm l�i, ho�t �	ng ch�i c7a tr+ là m	t lo�i ho�t �	ng mang tính t> do, t> 

l>c, t> t� ch�c, có s> hi<n di<n c7a nh�ng y3u t� sáng t�o kh�i �1u, 

mang l�i nh�ng c'm xúc chân th>c, m�nh m= và �a d�ng... v)i s> tham 

gia tích c>c c7a toàn b	 nhân cách ��a tr+. Nh� �ó, tr+ phát tri@n v, m�i 

m�t, trong �ó có s> phát tri@n trí tu<. D>a vào nh�ng ��c �i@m ��c thù 

c7a ho�t �	ng ch�i c7a tr+, ng(�i l)n có th@ tác �	ng tích c>c lên trò 

ch�i c7a tr+ m	t cách có mFc �ích và có k3 ho�ch sao cho phù h9p v)i 

tbng th�i kì phát tri@n c7a tr+. 

3. Vai trò của hoạt động chơi đối với sự phát triển của trẻ 

Ho�t �	ng ch�i (trong �ó trò ch�i �óng vai theo ch7 �, gi� v4 trí trung 

tâm), là ho�t �	ng ch7 ��o c7a tr+ m*u giáo. Nó là ho�t �	ng phù h9p 

nh6t v)i nhu c1u, kh' nTng và h�ng thú c7a tr+ và t�o ra nh�ng nét tâm 

lí ��c tr(ng cho l�a tu�i m*u giáo. Nh�ng phvm ch6t tâm lí và nh�ng 

��c �i@m nhân cách c7a tr+ m*u giáo hình thành và phát tri@n m�nh 

m= nh6t trong ho�t �	ng ch�i. Nh�ng bi3n ��i v, ch6t trong tâm lí c7a 

tr+, chuvn b4 cho tr+ chuy@n sang m	t giai �o�n phát tri@n cao h�n 

�(9c hình thành chính trong ho�t �	ng này. Ho�t �	ng ch�i còn là ti,n 

�, quan tr�ng �@ hình thành nh�ng d�ng ho�t �	ng khác nh( h�c t`p, 

lao �	ng.  
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T(�ng t(9ng xu6t hi<n tr()c h3t trong trò ch�i và tình hu�ng t(�ng 

t(9ng trong trò ch�i là m	t trong nh�ng con �(�ng có kh' nTng d*n �3n 

trbu t(9ng hóa. Các quy tKc ch�i là tr(�ng h�c rèn luy<n ý chí. S> th�ng 

nh6t c7a tình hu�ng t(�ng t(9ng và các quy tKc trong trò ch�i là c� s� 

c7a s> th�ng nh6t c7a trí tu< và ý chí. Ch�i là s> th>c hành, qua �ó ��a 

tr+ s= �(9c chuvn b4 cho cu	c s�ng và tr+ tr(�ng thành tb �ó. 

Trò ch�i có ý nghUa ��c bi<t c7a trong giai �o�n l�a tu�i m*u giáo. 2�i v)i 

tr+ m*u giáo — trò ch�i là h�c t`p, là lao �	ng, là hình th�c giáo dFc. Trò ch�i 

hoàn toàn �áp �ng nhu c1u c7a tr+ em l�a tu�i m*u giáo, �áp �ng ni,m vui 

s()ng, tính tích c>c, nhu c1u v`n �	ng, làm sinh �	ng thêm óc t(�ng 

t(9ng, tính tò mò ham hi@u bi3t; trò ch�i là ph(�ng ti<n giáo dFc chính.  

A.X. Macarencô �ã �ánh giá trò ch�i có ý nghUa to l)n ��i v)i vi<c giáo 

dFc tr+ em: Trong trò ch�i ��a tr+ nh( th3 nào, thì sau này khi l)n lên, nó 

s= clng nh( th3 trong công vi<c. Vì v`y cho nên vi<c giáo dFc ng(�i công 

dân trong t(�ng lai �(9c ti3n hành tr()c h3t là trong trò ch�i. 

Trò ch�i là ph(�ng ti<n phát tri@n toàn di<n cho tr+. Trong trò ch�i tr+ lUnh 

h	i nh�ng kinh nghi<m xã h	i c7a ng(�i l)n m	t cách t> nhiên, hình 

thành nh�ng kh' nTng và nTng l>c: th@ l>c, trí tu<... Trò ch�i không ph$i 

chR là ph1�ng ti�n giáo d\c cho t]ng tr� mà còn là hình th<c tY ch<c cu�c 

s&ng c�a tr� 9 tr1%ng m�u giáo, là ph1�ng ti�n hình thành xã h�i tr� em. 

Hi<n nay, các nhà nghiên c�u giáo dFc m1m non nhi,u n()c trên th3 

gi)i clng �ã cho ra các ch(�ng trình giáo dFc tr+ em mà trong �ó trò 

ch�i �(9c ��t vào v4 trí trung tâm. 

Tóm l�i, ho�t �	ng ch�i gi� vai trò quan tr�ng trong s> phát tri@n � tr+ 

các ch�c nTng tâm lí (nh`n th�c, ngôn ng�, tình c'm, ý chí...) và hình 

thành, phát tri@n các m�t c7a nhân cách m	t cách toàn di<n. Ch�i chính 

là cu	c s�ng th>c c7a tr+, là ni,m vui và h�nh phúc c7a tu�i th�. Vì v`y 

t� ch�c ho�t �	ng ch�i cho tr+ � l�a tu�i này c>c kì quan tr�ng và có ý 

nghUa giáo dFc to l)n. 

4. Phân loại trò chơi trẻ em 

Có nhi,u cách phân lo�i trò ch�i tr+ em. M	t trong các cách phân lo�i �ó 

th(�ng �(9c s^ dFng là: 

—  Trò ch�i không có lu`t rõ ràng, bao gDm: 

+  Trò ch�i �óng vai theo ch� ��: Là lo�i trò ch�i sáng t�o tiêu bi@u nh6t và 

là trò ch�i 'nh h(�ng m�nh m= nh6t �3n s> phát tri@n tâm lí và hình 
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thành nhân cách c7a tr+. Trong trò ch�i này, tr+ �óng vai ng(�i khác và 

th(�ng s^ dFng �D v`t thay th3, hoàn c'nh t(�ng t(9ng. Qua �ó, tr+ bKt 

ch()c hành �	ng ho�c l�i nói, ph'n ánh 6n t(9ng, bi@u t(9ng và hi@u 

bi3t c7a tr+ v, các ho�t �	ng và các m�i quan h< xã h	i. Ki@u ch�i này 

t`p trung vào các quan h< xã h	i và các m�i quan h< qua l�i gi�a các cá 

nhân. Ki@u ch�i này b	c l	 m�nh kh' nTng nh`p vai c7a tr+. Trong ph�m 

vi ho�t �	ng này, tr+ s^ dFng và phát tri@n t6t c' các khía c�nh c7a nhân 

cách nh(: nh`n th�c, ngôn ng�, xã h	i, tình c'm và cách �ng x^.  

Tr+ m*u giáo l)n có th@ t> l`p k3 ho�ch và t> �i,u khi@n trò ch�i trong 

nhóm (th'o lu`n v, ch7 �, ch�i, n	i dung ch�i và phân các vai ch�i, 

ch�n ng(�i ch7 trò,...); bi3t th@ hi<n m�i quan h< qua l�i, ph�i h9p gi�a 

các nhóm ch�i trong ch7 �, ch�i chung, giúp �~ nhau khi ch�i và nh`n 

xét, �ánh giá l*n nhau. 

Tr+ �óng m	t vai quen thu	c qua bKt ch()c hành �	ng ho�c bi@u ��t 

bZng l�i nói.  

+ Trò ch�i l"p ghép — xây d/ng: Tr+ có th@ ch�i lKp ghép — xây d>ng v)i 

nhi,u lo�i nguyên v`t li<u khác nhau. Tr+ có th@ s^ dFng sáng t�o, �a 

d�ng các lo�i nguyên v`t li<u. 2�c �i@m chính c7a ki@u ch�i này là tr+ c� 

gKng t�o thành m	t s'n phvm và có s> thích thú ngay trong quá trình t�o 

ra s'n phvm �ó. Ho�t �	ng này giúp tr+ phát tri@n hi@u bi3t v, s� l(9ng, 

màu sKc, hình d�ng, kích th()c, v4 trí trong không gian và h�c cách phân 

lo�i, gi'i quy3t v6n �,, suy nghU ra quy3t �4nh clng nh( kU nTng ngôn 

ng�. N	i dung ch�i xây d>ng, s'n phvm c7a trò ch�i lKp ghép th(�ng 

gKn v)i ch7 �, ch�i c7a trò ch�i �óng vai và gKn v)i ch7 �, giáo dFc �ang 

tri@n khai.  

+  Trò ch�i �óng kOch: Là d�ng c7a trò ch�i �óng vai theo các tác phvm vTn 

h�c — k4ch b'n ph/ng theo câu truy<n và các vai là nh�ng nhân v`t trong 

truy<n. Trò ch�i �óng k4ch �(9c t� ch�c nh( m	t ho�t �	ng sáng t�o, t> 

l`p c7a tr+. Trò ch�i �óng k4ch h()ng �3n ho�t �	ng bi@u di\n vTn ngh<. 

Ch�i �óng k4ch và ch�i �óng vai theo ch7 �, ph'n ánh sinh ho�t xã h	i c1n 

�(9c s> giúp �~ và h()ng d*n c7a ng(�i l)n, t�o c� h	i cho tr+ tr'i nghi<m 

và lUnh h	i các quy tKc hành vi, thái �	 �ng x^ mà xã h	i mong �9i. 

—  Trò ch�i có lu t̀ �(9c quy �4nh rõ ràng (g�i tKt là trò ch�i có lu`t), bao gDm: 

+  Trò ch�i h�c t+p: Lo�i trò ch�i này �(9c t�o nên b�i ng(�i l)n nhZm ��t t)i 

mFc tiêu giáo dFc — d�y h�c rõ ràng. Tr+ �(9c giao m	t nhi<m vF rõ ràng 

nhZm thu nh`n ki3n th�c, các khái ni<m ho�c các kU nTng cF th@. Trò ch�i 
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h�c t̀ p giúp tr+ rèn luy<n và phát tri@n các giác quan, nTng l>c trí tu< nh( 

kh' nTng nh`n xét, so sánh, phân tích, t�ng h9p, t( duy ngôn ng�,...  

+  Trò ch�i v+n ��ng: Là lo�i trò ch�i s^ dFng c� bKp và toàn b	 c� th@. Trò 

ch�i v`n �	ng phát tri@n c' v`n �	ng thô và tinh, clng nh( s> ki@m soát các 

c� và các kU nTng ph�i h9p. Trò ch�i v`n �	ng giúp tr+ hi@u bi3t v, không 

gian và hình thành tính t> tin, ý th�c t� ch�c kY lu t̀, tinh th1n t̀ p th@. 

+  Trò ch�i dân gian: Là nh�ng trò ch�i �(9c sáng t�o, l(u truy,n t> nhiên, 

r	ng rãi tb th3 h< này sang th3 h< khác, mang �`m b'n sKc vTn hóa dân 

gian. Trò ch�i dân gian không chY th/a mãn nhu c1u ch�i c7a tr+ mà còn 

góp ph1n hình thành nhân cách c7a tr+. 2�c �i@m c� b'n c7a trò ch�i 

dân gian là lu`t ch�i c7a tbng trò ch�i mang tính ()c l<, t�m th�i. Trong 

quá trình ch�i, tu� theo trình �	, v�n kinh nghi<m c7a tr+,... giáo viên có 

th@ thay ��i lu`t ch�i cho phù h9p, h6p d*n và lôi cu�n tr+.  

+  Trò ch�i sP d\ng ph1�ng ti�n công ngh� hi�n ��i (trò ch�i vDi phEn m�m 

máy vi tính, trò ch�i �i�n tP) 

2ây là nh�ng trò ch�i �(9c giáo viên l>a ch�n phù h9p v)i n	i dung ch7 �, 

�ang tri@n khai và n	i dung tr�ng tâm c7a các lUnh v>c giáo dFc (Ví dF: 

Ph1n m,m giáo dFc Edmark — Ngôi nhà sách c7a Bailey; Ngôi nhà toán h�c 

c7a Millie,...), phát tri@n ý t(�ng tb ngân hàng trò ch�i cho tr+ s^ dFng. 

Mmi lo�i trò ch�i nêu trên �,u có nh�ng ��c �i@m nh6t �4nh và có tác 

dFng nh6t �4nh ��i v)i s> hình thành và phát tri@n tâm lí — nhân cách 

c7a tr+. Nhìn chung các lo�i trò ch�i �,u h()ng t)i s> phát tri@n c7a tr+. 

Tuy nhiên, mmi lo�i trò ch�i có m	t th3 m�nh. Ví dF, trò ch�i h�c t`p có 

nhi,u th3 m�nh v, ph(�ng di<n phát tri@n trí tu<. Nhi<m vF giáo dFc 

ch7 y3u c7a trò ch�i h�c t`p là phát tri@n trí tu< c7a tr+.  

Hoạt động 2. Liên hệ thực tế về các loại trò chơi của trẻ em 

trong trường mầm non hiện nay 

—  Hãy nh) l�i và vi3t ra m	t cách ngKn g�n nh�ng lo�i trò ch�i c7a tr+ em 

trong tr(�ng m1m non hi<n nay theo tbng �	 tu�i nhà tr+ và m*u giáo. 

+ Tu�i nhà tr+: 
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+ Tu�i m*u giáo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

—  Suy ng*m v, nh�ng trò ch�i tr+ hay ch�i, nh�ng trò ch�i tr+ ít ch�i ��i 

v)i tbng �	 tu�i nhà tr+ và m*u giáo. Th'o lu`n, chia s+ v)i �Dng nghi<p 

vì sao có tình tr�ng �ó. 

+ Nh�ng trò ch�i tr+ hay ch�i: 

• Nhà tr+: 

 

 

• M*u giáo: 

 

 

 Vì: 

 

 

 

+ Nh�ng trò ch�i tr+ ít ch�i: 

• Nhà tr+: 

 

 

• M*u giáo: 
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 Vì: 

 

 

 

—  t tr(�ng/l)p b�n �ang làm vi<c, tr+ em có c� h	i t> làm �D ch�i, t�o ra 

�D ch�i �@ phát tri@n v`n �	ng tinh, s> khéo léo c7a �ôi tay và th@ hi<n 

kh' nTng sáng t�o, ch7 �	ng, linh ho�t trong khi ch�i hay không? 

 

 

 

 

 

 

B�n hãy ��i chi3u v)i nh�ng thông tin d()i �ây �@ tTng thêm hi@u bi3t 

v, th>c ti\n t� ch�c các trò ch�i cho tr+ m1m non. 

THÔNG TIN PHẢN HỒI  

—  Các lo�i trò ch�i �(9c t� ch�c trong tr(�ng m1m non hi<n nay bao gDm: 

Trò ch�i �óng vai theo ch7 �,; trò ch�i ghép hình, lKp ghép, xây d>ng; trò 

ch�i �óng k4ch; trò ch�i h�c t`p; trò ch�i v`n �	ng; trò ch�i dân gian và 

trò ch�i v)i m	t s� ph(�ng ti<n công ngh< hi<n ��i. 

—  Liên h< th>c t3 các lo�i trò ch�i �(9c t� ch�c trong tr(�ng m1m non, 

trong l)p c7a b�n và c� h	i t> làm �D ch�i, t�o ra �D ch�i c7a tr+. 

Nội dung 2 

ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TÍCH CỰC  

TRONG TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG CHƠI CHO TRẺ  

Ở TRƯỜNG MẦM NON (7 tiết) 

Hoạt động 1. Tìm hiểu phương pháp dạy học tích cực trong giáo 

dục mầm non 

B�n �ã tbng nghiên c�u các tài li<u v, ph(�ng pháp d�y h�c tích c>c, �ã 

tbng v`n dFng nó trong quá trình giáo dFc tr+ m1m non, hãy nh) l�i và 

vi3t ra m	t cách ngKn g�n suy nghU c7a mình theo nh�ng g9i ý sau: 
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— Ph(�ng pháp d�y h�c tích c>c: 

 

 

 

— B'n ch6t c7a ph(�ng pháp d�y h�c tích c>c: 

 

 

 

 

 

— 2�c �i@m c7a ph(�ng pháp d�y h�c tích c>c: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 B�n hãy ��i chi3u v)i nh�ng thông tin d()i �ây �@ tTng thêm hi@u bi3t 

v, v6n �, này. 

THÔNG TIN PHẢN HỒI  

—  Ph1�ng pháp d�y h�c tích c/c là nh�ng ph(�ng pháp giáo dFc, d�y h�c 

theo h()ng phát huy tính tích c>c, ch7 �	ng, sáng t�o c7a tr+.  

—  B$n ch't c�a ph1�ng pháp d�y h�c tích c/c là phát huy tính tích c>c, t> 

giác, ch7 �	ng, sáng t�o c7a tr+. Ph(�ng pháp d�y h�c tích c>c h()ng t)i 

vi<c ho�t �	ng hóa, tích c>c hóa ho�t �	ng nh`n th�c c7a tr+ — t`p trung 

vào phát huy tính tích c>c c7a tr+. 
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+  D>a vào v�n kinh nghi<m c7a tr+, h�ng thú ho�t �	ng c7a tr+, t�o m�i c� 

h	i cho tr+ phát tri@n kh' nTng tìm tòi, khám phá, tr'i nghi<m...  

+  T�o c� h	i huy �	ng t�i �a v�n kinh nghi<m �ã có vào ho�t �	ng tr'i nghi<m.  

+  Tôn tr�ng các nhu c1u c7a cá nhân tr+, t�o c� h	i cho tr+ phát tri@n kh' 

nTng thích �ng, hòa nh`p v)i cu	c s�ng xung quanh. 

+  Kích thích �	ng c� bên trong c7a tr+, gây h�ng thú, lôi cu�n tr+ vào các 

ho�t �	ng, t�o các tình hu�ng có v6n �, cho tr+ ho�t �	ng, ��c bi<t là 

ho�t �	ng nh`n th�c. 

—  62c �i#m c�a các ph1�ng pháp d�y h�c tích c/c  

+  D�y h�c thông qua tY ch<c các ho�t ��ng c�a tr�, trong �ó có ho�t ��ng ch�i 

Trong quá trình d�y h�c, giáo viên t� ch�c nhi,u ho�t �	ng c7a tr+, trong 

�ó có ho�t ��ng ch�i. Tr+ �(9c cu�n hút vào các ho�t �	ng �a d�ng, 

thông qua �ó t> l>c tìm tòi, khám phá, tr'i nghi<m nh�ng �i,u mình 

ch(a rõ �@ có �(9c các ki3n th�c, kU nTng m)i trong cu	c s�ng (ch� 

không ph'i thF �	ng ti3p thu nh�ng tri th�c �ã �(9c giáo viên sKp ��t).  

2(9c ��t vào nh�ng tình hu�ng c7a ��i s�ng th>c t3, tr+ tr>c ti3p 

quan sát, th'o lu`n/trao ��i, làm thí nghi<m, gi'i quy3t v6n �, ��t ra 

theo cách suy nghU c7a mình. Qua �ó tr+ nKm �(9c các ki3n th�c và kU 

nTng m)i, vba nKm �(9c ph(�ng pháp "làm ra" ki3n th�c, kU nTng 

(không r`p theo nh�ng khuôn m*u s�n có), �(9c b	c l	 và phát huy 

ti,m nTng sáng t�o. 

D�y h�c � tr(�ng m1m non có nh�ng thu`n l9i b�i s> �a d�ng phong 

phú c7a các hình th�c và cách h�c c7a tr+ clng nh( các hình th�c t� 

ch�c ho�t �	ng, th�i gian th>c hi<n và hoàn c'nh th>c t3. 2�i v)i tr+, 

ch�i có nghUa là h�c. Khi ch�i, tr+ phát tri@n s> hi@u bi3t v, các khái 

ni<m. Tr+ lUnh h	i hi@u bi3t qua ch�i, qua tr'i nghi<m d>a vào xem xét và 

khám phá các s> v`t, hi<n t(9ng c7a th3 gi)i xung quanh, qua b6t �Dng 

gi�a khái ni<m hi<n có v)i nh�ng thông tin m)i thu nh`n �(9c và dùng 

trí t(�ng t(9ng c7a tr+. 

+  Ph&i hAp hAp lí các ph1�ng pháp khi tY ch<c các ho�t ��ng c�a tr� 

Phát huy tính tích c>c c7a tr+ bZng ph�i h9p h9p lí các ph(�ng pháp 

trong quá trình t� ch�c các ho�t �	ng c7a tr+ nh(: ph(�ng pháp tr>c 

quan, ph(�ng pháp làm m*u, ph(�ng pháp dùng l�i, ph(�ng pháp dùng 

trò ch�i.... 
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Trong t� ch�c ho�t �	ng ch�i cho tr+, giáo viên c1n ph�i h9p h9p lí các 

ph(�ng pháp: ph(�ng pháp �óng vai, ph(�ng pháp dùng l�i, ph(�ng 

pháp t�o tình hu�ng, ph(�ng pháp làm m*u... nhZm kh�i g9i kinh 

nghi<m s�ng và hi@u bi3t c7a tr+, �Dng th�i khuy3n khích tính tích c>c, 

ch7 �	ng, sáng t�o và duy trì c'm xúc vui thích c7a tr+ trong khi ch�i. 

Tr+ h�c hi<u qu' nh6t qua ho�t �	ng, tr'i nghi<m tr>c ti3p. Tr+ s^ dFng 

các giác quan �@ thu nh`n thông tin v, th3 gi)i xung quanh chúng. Tr+ 

c1n �(9c ng(�i l)n nói v, nh�ng gì tr+ nhìn, nghe, n3m, ng^i và c'm 

th6y �@ hi@u các thông tin thu �(9c tb các giác quan và hình thành các 

khái ni<m clng nh( h�c các tb �i kèm v)i các khái ni<m �ó. Nh�ng nTm 

�1u tiên trong cu	c s�ng, tr+ nh/ c1n nhi,u nh�ng tr'i nghi<m v)i các 

v`t th`t nh( là c� s� cho các khái ni<m. 

Trong ho�t �	ng ch�i, hi@u bi3t c7a tr+ �(9c phong phú lên nh� nh�ng 

kinh nghi<m h�c t> phát và nh�ng kinh nghi<m �(9c nhà giáo dFc d> tính 

tr()c và mmi kinh nghi<m h�c �,u góp ph1n vào s> phát tri@n c7a tr+.  

+  D�y h�c chú tr�ng rèn luy�n ph1�ng pháp t/ h�c c�a tr� 

Ph(�ng pháp d�y h�c tích c>c xem vi<c rèn luy<n ph(�ng pháp h�c t`p 

cho h�c sinh không chY là m	t bi<n pháp nâng cao hi<u qu' d�y h�c mà 

còn là m	t mFc tiêu d�y h�c. 

Trong xã h	i hi<n ��i �ang bi3n ��i nhanh — v)i s> bùng n� thông tin, 

khoa h�c, kU thu`t, công ngh< phát tri@n nh( vl bão, d�y h�c không th@ 

nhDi nhét vào �1u óc tr+ kh�i l(9ng ki3n th�c ngày càng nhi,u. D�y tr+ 

ph(�ng pháp h�c c1n ph'i �(9c quan tâm ngay tb l�a tu�i m1m non. 

Trong các ph(�ng pháp h�c thì c�t lõi là ph(�ng pháp t> h�c, t> tìm tòi, 

khám phá.  

Trong quá trình d�y h�c, giáo viên c1n nh6n m�nh và chú tr�ng m�t ho�t 

�	ng h�c c7a tr+, nm l>c t�o ra s> chuy@n bi3n t] h�c t+p th\ ��ng sang 

t/ h�c ch� ��ng. 

Trong t� ch�c ho�t �	ng giáo dFc, giáo viên c1n t�o c� h	i hình thành � 

tr+ ph1�ng pháp, kb nIng, thói quen, ý chí t/ h�c (tìm tòi, khám phá...) và 

t�o cho tr+ tính tò mò, lòng ham h�c, kh�i d`y n	i l>c v�n có � tr+. 

Trong khi ch�i, tr+ c1n �(9c phát huy kh' nTng t> h�c nh( tích c>c quan 

sát, so sánh, nh`n xét, suy lu`n, d> �oán, �(a ra k3t lu`n, gi'i quy3t v6n 

�,, chia s+ thông tin.... Khuy3n khích và t�o c� h	i �@ tr+ t> th/a thu`n 
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v)i b�n ch�i, ch�n ch7 �, ch�i, n	i dung ch�i và �D ch�i. Trong quá 

trình ch�i, tr+ �(9c phát huy tính tích c>c và ch7 �	ng giao ti3p v)i b�n, 

h9p tác v)i b�n �@ tìm hi@u, khám phá th3 gi)i t> nhiên và xã h	i.  

+  TIng c1%ng ho�t ��ng cá nhân, ph&i hAp vDi ho�t ��ng hAp tác giCa các 

cá nhân trong nhóm/lDp 

Ph(�ng pháp d�y h�c tích c>c �òi h/i �áp �ng yêu c1u cá th@ hóa ho�t 

�	ng theo nhu c1u và kh' nTng c7a mmi tr+. 

Tuy nhiên, không ph'i m�i tri th�c, kU nTng, thái �	 �,u �(9c hình thành 

bZng nh�ng ho�t �	ng �	c l`p cá nhân. L)p h�c là môi tr(�ng giao ti3p 

giáo viên — tr+, tr+ — tr+ t�o nên m�i quan h< h9p tác gi�a các cá nhân. 

Tr+ �(9c ho�t �	ng trong nhóm nh/ s= xu6t hi<n th>c s> nhu c1u ph�i 

h9p, h9p tác gi�a các cá nhân �@ hoàn thành nhi<m vF chung. Trong 

ho�t �	ng theo nhóm nh/ s= phát huy m�i quan h< h9p tác gi�a tr+ v)i 

nhau, �Dng th�i phát huy tính tích c>c, �	c l`p, t( duy sáng t�o c7a tr+. 

+  K t hAp �ánh giá c�a giáo viên vDi t/ �ánh giá c�a tr� 

Trong ph(�ng pháp d�y h�c tích c>c, giáo viên ph'i h()ng d*n tr+ phát 

tri@n kU nTng t> �ánh giá �@ t> �i,u chYnh cách h�c. Liên quan v)i �i,u 

này, giáo viên c1n t�o �i,u ki<n thu`n l9i �@ tr+ �(9c tham gia �ánh giá 

l*n nhau. T> �ánh giá �úng và �i,u chYnh ho�t �	ng k4p th�i là nTng l>c 

r6t c1n cho s> thành ��t trong cu	c s�ng c7a mmi ng(�i. 

Tb d�y và h�c thF �	ng sang d�y và h�c tích c>c, giáo viên không còn 

�óng vai trò ��n thu1n là ng(�i truy,n ��t ki3n th�c, giáo viên tr� thành 

ng(�i thi t k , tY ch<c, h1Dng d�n các ho�t �	ng �	c l`p ho�c theo nhóm 

nh/ �@ tr+ t> l>c chi3m lUnh n	i dung h�c t`p, ch7 �	ng ��t các mFc tiêu 

ki3n th�c, kU nTng, thái �	 theo yêu c1u c7a ch(�ng trình. 

+  SP d\ng hAp lí các �i�u ki�n cEn thi t và ph1�ng ti�n sfn có 9 �Oa ph1�ng 

cho ho�t ��ng c�a tr� 

Ph1�ng pháp d�y h�c tích c/c �òi hKi giáo viên là trung gian giCa tr� và 

th  giDi, v)i t6t c' các kích thích khi có c� h	i và trong k3 ho�ch. 

Khi g2p nhCng c� h�i thu+n ti�n trong sinh ho�t hZng ngày c7a tr(�ng 

m1m non, giáo viên �(a ra nh�ng l�i gi'i thích, làm giàu thêm hi@u bi3t 

c7a tr+ ho�c �áp l�i nh�ng câu h/i c7a tr+, kích thích tr+ t> h/i, tìm ki3m, 

�(a ra gi' thuy3t và rút ra k3t lu`n; và dùng trí tò mò c7a tr+ �@ m� r	ng 

t1m hi@u bi3t cho tr+. 
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H1Dng d�n n8m trong k  ho�ch: Giáo viên ��t k3 ho�ch các ho�t �	ng 

cho các ch7 �, khác nhau có trong ch(�ng trình và phù h9p v)i nhu c1u 

và h�ng thú c7a tr+, ki@u t� ch�c h�c, ph(�ng ti<n giáo dFc, các ph(�ng 

pháp d�y và các công cF cho �ánh giá �4nh tính và �4nh l(9ng. 

Hoạt động 2. Ứng dụng phương pháp dạy học tích cực vào tổ 

chức chơi cho trẻ trong trường mầm non 

Mmi ho�t �	ng c7a tr+ có nh�ng ��c �i@m ��c tr(ng, do v`y vi<c �ng 

dFng các ph(�ng pháp d�y h�c tích c>c vào vi<c t� ch�c mmi ho�t �	ng 

c7a tr+ clng có nh�ng yêu c1u riêng. BZng hi@u bi3t và kinh nghi<m c7a 

b'n thân khi �ng dFng các ph(�ng pháp d�y h�c tích c>c vào t� ch�c trò 

ch�i cho tr+, b�n hãy nh) l�i và vi3t ra m	t cách ngKn g�n suy nghU c7a 

mình v, m	t s� v6n �, sau: 

— Nguyên tKc �ng dFng ph(�ng pháp d�y h�c tích c>c vào t� ch�c trò ch�i 

cho tr+: 

 

 

 

 

 

 

— Vai trò c7a giáo viên khi �ng dFng ph(�ng pháp d�y h�c tích c>c vào t� 

ch�c trò ch�i cho tr+: 
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— Nh�ng yêu c1u khi �ng dFng ph(�ng pháp d�y h�c tích c>c vào t� ch�c 

trò ch�i cho tr+: 

 

 

B�n ��i chi3u nh�ng �i,u vba vi3t ra v)i nh�ng thông tin d()i �ây �@ 

tTng thêm hi@u bi3t v, v6n �, này. 

THÔNG TIN PHẢN HỒI  

1. Nguyên tắc ứng dụng phương pháp dạy học tích cực vào tổ chức trò 

chơi cho trẻ 

•  2'm b'o tính t> nguy<n và h�ng thú c7a tr+ trong vi<c l>a ch�n trò ch�i, 

tham gia vào nhóm ch�i, ch�n b�n ch�i, góc ch�i, �D dùng, �D ch�i,... 

•  L6y tr+ làm trung tâm, �áp �ng nhu c1u ch�i và phù h9p v)i kh' nTng 

c7a �	 tu�i và tbng tr+. 

•  2'm b'o tính linh ho�t và sáng t�o, tính tích c>c, ch7 �	ng, sáng t�o c7a 

tr+ trong l>a ch�n trò ch�i và quá trình ch�i.  

•  Phù h9p v)i kinh nghi<m, h�ng thú c7a tr+, �i,u ki<n th>c t3 c7a nhóm, 

l)p và c7a �4a ph(�ng. 

•  T�o môi tr(�ng cho tr+ ho�t �	ng tích c>c, t`n dFng môi tr(�ng s�n có 

và t�o c� h	i cho tr+ th>c hành, ho�t �	ng tr'i nghi<m nhi,u nh6t. 

•  Cân ��i hài hòa các ho�t �	ng: cá nhân và nhóm, trong l)p và ngoài tr�i, 

tUnh và �	ng, ho�t �	ng do tr+ kh�i x()ng và do giáo viên kh�i x()ng,... 

2. Vai trò của giáo viên khi ứng dụng phương pháp dạy học tích cực 

vào tổ chức trò chơi cho trẻ 

Vai trò c7a giáo viên trong t� ch�c ho�t �	ng ch�i 

Cung c�p nguyên vt li�u T� ch�c môi tr��ng Giám sát và h� tr  

Yêu cEu:  

— 21y �7, �a d�ng, mang 

tính g9i m�; 

— Phù h9p v)i �	 tu�i; 

— T�o ra s> th^ thách, 

sáng t�o; 

— Có tính thvm mU;  

— T� ch�c không gian 

phù h9p (chia thành khu 

v>c/góc), sKp x3p h9p lí, 

t�o �i,u ki<n thu`n l9i 

cho ho�t �	ng c7a tr+. 

— Khu v>c/góc ch�i 

mang tính m� �@ tr+ có 

th@ phát huy tính tích 

— Quan sát, lKng nghe;  

— 2(a ra g9i ý;  

— Cùng ch�i và chY d*n;  

— Khuy3n khích, giúp �~ 

tr+ khi c1n thi3t. 
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Cung c�p nguyên vt li�u T� ch�c môi tr��ng Giám sát và h� tr  

— S�n có � �4a ph(�ng; 

— An toàn v)i tr+... 

c>c, ch7 �	ng, sáng t�o 

(cá nhân và nhóm),... 

— Xây d>ng môi tr(�ng 

giao ti3p tích c>c gi�a tr+ 

v)i tr+, gi�a tr+ v)i giáo 

viên và nuôi d(~ng xúc 

c'm �@ k3t n�i tình c'm 

v)i tr+ và gi�a tr+ v)i nhau. 

3. Những yêu cầu đối với giáo viên khi ứng dụng phương pháp dạy học 

tích cực vào tổ chức trò chơi cho trẻ 

—  T� ch�c môi tr(�ng cho tr+ ho�t �	ng: 

+  Chuvn b4 �7 �D dùng, �D ch�i mang tính g9i m�, phong phú, �a d�ng 

kích thích tr+ ho�t �	ng tích c>c và sáng t�o. 

+  SKp x3p b� trí �D dùng, �D ch�i � trong t1m mKt c7a tr+, d\ l6y d\ c6t, 

thu`n l9i cho vi<c tr+ ch�i và m� r	ng n	i dung ch�i, gKn v)i ch7 �,.  

+  B� trí các khu v>c ho�t �	ng thu`n ti<n, h9p lí, thYnh tho'ng ��i chm và 

thay ��i �D dùng, �D ch�i �@ h6p d*n tr+.  

+  T`n dFng các �i,u ki<n, hoàn c'nh s�n có c7a �4a ph(�ng và các nguyên 

v`t li<u s�n có (nguyên v`t li<u thiên nhiên và nguyên v`t li<u tái s^ dFng). 

+  Xây d>ng b1u không khí giao ti3p tích c>c.  

—  G9i ý và cho tr+ t> l>a ch�n ph(�ng ti<n, �D dùng, �D ch�i, trò ch�i, ��t 

tên trò ch�i �@ �'m b'o tính ch7 �	ng, linh ho�t và sáng t�o c7a tr+. 

—  D>a vào h�ng thú, v�n kinh nghi<m c7a tr+ �@ khai thác kh' nTng ho�t 

�	ng c7a tr+, m� r	ng n	i dung ch�i, hành �	ng ch�i phù h9p v)i �	 tu�i.  

—  Kh�i g9i nh�ng kinh nghi<m tr+ �ã có, �, xu6t ý t(�ng ch�i phù h9p v)i 

h�ng thú, v)i �i,u ki<n th>c t3 c7a nhóm/l)p.  

—  Khuy3n khích, giúp tr+ th@ hi<n �úng vai ch�i, lu`t ch�i và các m�i quan 

h< h9p tác, giao ti3p trong nhóm ch�i và gi�a các nhóm ch�i v)i nhau, 

phát tri@n n	i dung trò ch�i phù h9p v)i mFc �ích giáo dFc và ch7 �,. 

—  Gây h�ng thú, lôi cu�n tr+ vào các trò ch�i, t�o các tình hu�ng có v6n �, 

cho tr+ ho�t �	ng. 

—  Phát hi<n k4p th�i nh�ng bi@u hi<n tích c>c, sáng t�o c7a tr+ trong khi 

ch�i �@ �	ng viên, khuy3n khích k4p th�i. 
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—  Luôn g9i ý tr+ thay ��i vai ch�i, không nên �@ tình tr�ng tr+ chY ch�i 

m	t vai, ch�i m	t mình ho�c ch�i � m	t nhóm nào �ó quá lâu trong 

m	t tu1n. 

—  2'm b'o tính t> nguy<n và h�ng thú c7a tr+ trong vi<c l>a ch�n trò ch�i, 

tham gia vào nhóm ch�i, ch�n b�n ch�i, góc ch�i, �D dùng, �D ch�i,... 

—  Cung c6p m	t s� hi@u bi3t, kinh nghi<m cho tr+, gKn v)i n	i dung ch7 �, 

và ch7 �, ch�i.  

Hoạt động 3. Lựa chọn một trong hai phương án tổ chức hoạt 

động chơi cho trẻ của bạn và giải thích vì sao bạn lựa chọn 

phương án đó 

B�n ��c và suy ng�m v� mhi ph1�ng án tY ch<c ho�t ��ng ch�i cho tr� 

d1Di �ây �# l/a ch�n cho mình ph1�ng án và gi$i thích vì sao. 

TT Ph�"ng án 1 Ph�"ng án 2 

 
T`p trung vào các ho�t �	ng c7a 

giáo viên. 

T`p trung vào các ho�t �	ng c7a tr+. 

 
Giáo viên �(a ra/chuvn b4 các trò 

ch�i/�D ch�i, chia tr+ vào các nhóm 

ch�i. 

Giáo viên chuvn b4 �D dùng, �D ch�i 

và tr+ t> ch�n �D ch�i, nhóm ch�i 

theo ý thích. 

 
Giáo viên nói nhi,u và làm thay 

cho tr+. 

Tr+ kh�i x()ng trò ch�i, ch�n khu v>c 

ch�i, th'o lu`n v)i b�n v, trò ch�i, 

ho�t �	ng tr'i nghi<m, khám phá. 

 
Tr+ lKng nghe và làm theo h()ng 

d*n c7a giáo viên. 

Tr+ �(9c khuy3n khích tích c>c 

tham gia vào trò ch�i, tìm tòi, khám 

phá, tr'i nghi<m bZng các giác quan. 

 
S^ dFng ph(�ng pháp làm 

m*u/ch�i m*u. 

Ph�i h9p và s^ dFng h9p lí các 

ph(�ng pháp. 

 Giao ti3p ch7 y3u tb cô �3n tr+. 
Giao ti3p gi�a cô v)i tr+ và gi�a tr+ 

v)i nhau. 

 
Giáo viên nh`n xét, �ánh giá tr+  

là chính. 

2ánh giá c7a giáo viên k3t h9p v)i t> 

nh`n xét, �ánh giá c7a tr+ và nhóm tr+. 

B�n hãy ��c nh�ng thông tin d()i �ây �@ khyng �4nh l>a ch�n c7a mình. 
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THÔNG TIN PHẢN HỒI  

Ph(�ng án 1. T� ch�c ho�t �	ng ch�i t`p trung vào ho�t �	ng c7a giáo 

viên, tr+ ch�i thF �	ng. 

Ph(�ng án 2. T� ch�c ho�t �	ng ch�i t`p trung vào ho�t �	ng c7a tr+, tr+ 

�(9c phát huy tính tích c>c, ch7 �	ng, sáng t�o trong ho�t �	ng. 

Hoạt động 4. Hãy nêu sự khác biệt giữa ứng dụng phương pháp 

dạy học tích cực và không ứng dụng phương pháp dạy học 

tích cực trong tổ chức hoạt động chơi cho trẻ trong trường 

mầm non 

— V4 trí, vai trò, nhi<m vF c7a giáo viên: 

 

 

— V4 trí, vai trò, nhi<m vF c7a h�c sinh: 

 

 

— S^ dFng các ph(�ng pháp: 

 

 

— Nh`n xét, �ánh giá: 

 

 

 B�n hãy ��i chi3u v)i nh�ng thông tin d()i �ây �@ tTng thêm hi@u bi3t 

v, v6n �, này. 

THÔNG TIN PHẢN HỒI 

 

Ph�"ng án �ng d&ng  

ph�"ng pháp d'y h(c tích c*c 

Ph�"ng án không �ng d&ng 

ph�"ng pháp d'y h(c tích c*c 

 

T`p trung vào các ho�t �	ng c7a tr+. 
T`p trung vào các ho�t �	ng c7a 

giáo viên. 

 
Giáo viên chuvn b4 �D dùng, �D ch�i 

và g9i m� �@ tr+ t> ch�n �D ch�i, 

nhóm ch�i theo ý thích. 

Giáo viên �(a ra/chuvn b4 các trò 

ch�i/�D ch�i, chia tr+ vào các nhóm 

ch�i. 
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Ph�"ng án �ng d&ng  

ph�"ng pháp d'y h(c tích c*c 

Ph�"ng án không �ng d&ng 

ph�"ng pháp d'y h(c tích c*c 

 

Tr+ kh�i x()ng trò ch�i, ch�n  

khu v>c ch�i, th'o lu`n v)i b�n v, 

trò ch�i, ho�t �	ng tr'i nghi<m, 

khám phá. 

Giáo viên nói nhi,u và làm thay 

cho tr+. 

 

Tr+ �(9c khuy3n khích tích c>c 

tham gia vào trò ch�i, tìm tòi,  

khám phá, tr'i nghi<m bZng các 

giác quan. 

Tr+ lKng nghe và làm theo h()ng 

d*n c7a giáo viên. 

 

Ph�i h9p và s^ dFng h9p lí các 

ph(�ng pháp. 

S^ dFng ph(�ng pháp làm 

m*u/ch�i m*u. 

 

Giao ti3p gi�a cô v)i tr+ và gi�a tr+ 

v)i nhau. 

Giao ti3p ch7 y3u tb cô �3n tr+. 

 

2ánh giá c7a giáo viên k3t h9p v)i 

t> nh`n xét, �ánh giá c7a tr+ và 

nhóm tr+. 

Giáo viên nh`n xét, �ánh giá tr+  

là chính. 

Hoạt động 5. Cho ví dụ minh họa về ứng dụng phương pháp dạy 

học tích cực trong tổ chức hoạt động chơi cho trẻ trong 

trường mầm non ở lớp của bạn và thảo luận nhóm 

— Nhà tr+: 

 

 

 

 

 

 

— M*u giáo: 
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B�n hãy ��c nh�ng thông tin d()i �ây �@ tTng thêm thông tin v, v6n  

�, này. 

THÔNG TIN PHẢN HỒI 

1. Nhà trẻ 

Ví d\ tY ch<c trò ch�i thao tác vai cho tr� 24 — 36 tháng 

—  Giáo viên chuvn b4 �D ch�i, �D dùng phù h9p �@ tr+ th>c hi<n các thao 

tác vai k3t h9p trò chuy<n v)i tr+ nhZm khuy3n khích phát tri@n hành 

�	ng ch�i và l�i nói c7a tr+.  

—  Cho tr+ ch�i các trò ch�i thao tác vai mô ph/ng, bKt ch()c nh�ng hành 

�	ng ph'n ánh sinh ho�t nhZm tho' mãn nhu c1u giao ti3p và khám phá 

th3 gi)i �D v`t, hình thành kU nTng s�ng... tu� thu	c vào s> h�ng thú c7a 

tr+, nh(: trò ch�i xúc cho bé Tn, ru em bé ng7, kéo �vy ô tô...  

2. Mẫu giáo bé 

*  Ví d\ tY ch<c trò ch�i �óng vai 

—  2ây là lo�i trò ch�i sáng t�o tiêu bi@u nh6t. T�o �i,u ki<n và khuy3n 

khích tr+ ch�i �óng vai ng(�i khác, ph'n ánh 6n t(9ng, bi@u t(9ng và 

hi@u bi3t c7a tr+ v, các ho�t �	ng c7a nh�ng ng(�i g1n gli và các m�i 

quan h< xã h	i, nh(: trò ch�i m� con, cô giáo, bác sU...  

—  Khuy3n khích tr+ s^ dFng �D v`t thay th3. Ví dF: M	t vài mvu gm có th@ 

tr� thành nh�ng mi3ng bánh quy; chi3c h	p làm ô tô; x3p gh3 thành ô tô 

ho�c t1u h/a...; dùng các mvu gi6y làm ti,n, vé;... 

—  Giáo viên �óng vai cùng ch�i và quan sát �@ ��t ra nh�ng câu h/i g9i m� 

tr+ th>c hi<n vai ch�i, khen ng9i, �	ng viên tr+ khi c1n thi3t. 

—  Vi<c nh`n xét �(9c th>c hi<n ngay trong quá trình ch�i, giáo viên khen 

ng9i, �	ng viên k4p th�i khi tr+ bi3t cách ch�i v)i �D ch�i, hành �	ng 

theo �úng vai, nh`n vai và th�ng nh6t v)i nhau trong nhóm ch�i nh/.  
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*  Ví d\ tY ch<c buYi ch�i 

—  CTn c� vào k3 ho�ch giáo dFc, giáo viên t� ch�c môi tr(�ng ho�t �	ng, 

b� trí không gian, th�i gian thích h9p. Chuvn b4 �7 �D dùng, �D ch�i 

mang tính g9i m�, phong phú, �a d�ng và sKp x3p b� trí � trong t1m mKt 

c7a tr+, d\ l6y d\ c6t, thu`n l9i cho vi<c tr+ ch�i và m� r	ng n	i dung 

ch�i, gKn v)i ch7 �,.  

—   G9i m� tr+ t> l>a ch�n chm ch�i, �D ch�i, b�n ch�i theo ý thích, �(a ra ý 

t(�ng ch�i phù h9p v)i n	i dung giáo dFc và ch7 �, �ang tri@n khai. 

Giáo viên gi)i thi<u các khu v>c ch�i, �(a ra nh�ng g9i m�, khuy3n 

khích tr+ t> ch�n trò ch�i, nhóm b�n ch�i. Ví dF: 2�i v)i ch7 �, Tr(�ng 

m1m non, giáo viên g9i m� cho tr+ m	t s� trò ch�i �óng vai nh(: Cô 

giáo; M� con; Bác sU; Bác c6p d(~ng... và có th@ g9i ý xây d>ng v(�n hoa 

c7a tr(�ng m1m non (góc xây d>ng)... 

—  Khi tr+ �ã v, các khu v>c ch�i, giáo viên cùng th'o lu`n v)i tr+, �(a ra 

nh�ng g9i ý giúp tr+ t> ch�n vai ch�i, th>c hi<n ý t(�ng ch�i; kh�i g9i 

nh�ng kinh nghi<m tr+ �ã có, �, xu6t ý t(�ng ch�i phù h9p v)i h�ng thú, 

v)i �i,u ki<n th>c t3 c7a nhóm/l)p.  

—  Giáo viên khuy3n khích, giúp tr+ th@ hi<n �úng vai ch�i, lu`t ch�i và các 

m�i quan h< h9p tác, giao ti3p trong nhóm ch�i, phát tri@n n	i dung trò 

ch�i phù h9p v)i mFc �ích giáo dFc và ch7 �,. 

—  Giáo viên có th@ �óng m	t vai ch�i �@ cùng tham gia vào trò ch�i v)i tr+ 

�@ g9i ý phát tri@n n	i dung ch�i. Giáo viên clng có th@ �óng vai trò 

quan sát và khuy3n khích, m� r	ng trò ch�i c7a tr+ bZng cách t�o �i,u 

ki<n cho tr+ ch�i (cung c6p �D dùng — �D ch�i, dành th�i gian �@ tr+ 

ch�i), ��t ra nh�ng câu h/i g9i m� �@ h()ng d*n tr+, khen ng9i, �	ng 

viên tr+ khi c1n thi3t. 

—  Vi<c nh`n xét �(9c th>c hi<n ngay trong quá trình ch�i, giáo viên khen 

ng9i, �	ng viên k4p th�i khi tr+ bi3t cách ch�i v)i �D ch�i, hành �	ng 

theo �úng vai, nh`n vai và th�ng nh6t v)i nhau trong nhóm ch�i nh/.  

* Ví d\ gAi ý tr� ch�i trò ch�i �óng vai “Mp con” 9 ch� �� “Gia �ình” 

M\c �ích 

—  Tr+ nh`n bi3t và ph'n ánh �(9c m	t vài hành �	ng ��c tr(ng c7a ng(�i 

m� (chTm sóc con cái): b3 con, cho con Tn, ru con ng7; bi3t gia �ình có 

b�, m�, con cái. 
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—  Tr+ bi3t ch�i v)i nhau thành nhóm 2—3 tr+, s^ dFng �úng �D ch�i �@ th@ 

hi<n vai ch�i, không tranh giành �D ch�i. 

ChuWn bO 

—  Trò chuy<n v)i tr+ v, ng(�i m� và công vi<c c7a m� � nhà. 

—  M	t s� búp bê và qu1n áo búp bê. 

—  M	t vài b	 �D ch�i n6u Tn. 

Ti n hành 

—  Giáo viên g9i ý cho tr+ t> ch�n chm ch�i, ch�n nhóm ch�i và vai ch�i. 

—  Cho tr+ t> l6y �D ch�i, cùng nhóm b�n ch�i sKp x3p chm ch�i. Trong quá 

trình tr+ ch�i, giáo viên có th@ cùng v)i tr+ trao ��i �@ giúp tr+ nh) các 

hành �	ng c1n thi3t, th@ hi<n �úng vai ch�i, giáo viên g9i ý m�i quan h< 

giao ti3p trong nhóm ch�i. Giáo viên cùng �óng vai m�, b3 búp bê �3n 

c�nh nhóm ch�i và nói: “Con c7a các bác ngoan nhY! Con tôi �ang khóc 

�òi Tn. Tôi ph'i cho cháu Tn b	t �ây!”. Giáo viên l6y bát, thìa và xúc cho 

búp bê Tn xong, lau mDm rDi ru búp bê ng7 (giáo viên có th@ nh� m	t tr+ 

c1m giúp bát b	t m	t lát, ho�c �(a cho cô chi3c khTn lau,... nhZm thu 

hút s> chú ý c7a tr+). D()i hình th�c �ó, tr+ bKt ch()c giáo viên tái t�o 

hành �	ng ��c tr(ng nh6t c7a ng(�i m� trong chTm sóc con cái. 

—  2@ m� r	ng n	i dung và m�i quan h< c7a tr+ trong nhóm ch�i, giáo viên 

g9i ý cho các “bà m�” trao ��i v)i nhau v, các công vi<c c7a mình ��i v)i 

vi<c chTm sóc “con” ho�c g9i ý các “bà m�” �(a “con” �i khám b<nh, 

ch�i công viên, �(a “con” �3n th( vi<n xem sách truy<n,... 

—  Khi th6y tr+ có nh�ng bi@u hi<n t�t, giáo viên nh`n xét ngay: “Bác cho 

con Tn khéo quá!”, “Bác lau mi<ng cho con th`t s�ch”,... Tùy tình hu�ng 

cF th@, giáo viên có th@ g9i ý �@ tr+ �(a ra nh�ng nh`n xét phù h9p. 

3. Mẫu giáo nhỡ  

*  Ví dF t� ch�c trò ch�i �óng vai theo ch7 �, 

—  Giáo viên có th@ gi)i thi<u các khu v>c ho�t �	ng, g9i ý �@ tr+ t> ch�n trò 

ch�i, nhóm b�n ch�i.  

—  Khi tr+ �ã v, các góc ch�i, giáo viên cùng th'o lu`n v)i tr+, �(a ra ý t(�ng 

ch�i và g9i ý th>c hi<n các trò ch�i phù h9p v)i ch7 �, �ang tri@n khai, 

v)i kinh nghi<m, h�ng thú c7a tr+, �i,u ki<n c7a �4a ph(�ng.  

—  Giáo viên �(a ra nh�ng g9i m�, khuy3n khích tr+ t> l>a ch�n các trò 

ch�i. Ví dF: 2�i v)i ch7 �, Tr(�ng m1m non, giáo viên có th@ �(a ra 
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nh�ng g9i ý �@ tr+ có th@ t> l>a ch�n các trò ch�i �óng vai theo ch7 

�,: L)p m*u giáo; Phòng Y t3... Giáo viên có th@ g9i ý m� r	ng các góc 

ch�i khác gKn v)i ch7 �, nh( trò ch�i xây d>ng tr(�ng m1m non (góc 

xây d>ng); Phòng tri@n lãm tranh �D dùng, �D ch�i c7a tr(�ng (góc 

t�o hình);... 

—  Trong quá trình t� ch�c cho tr+ ch�i, �@ h()ng d*n trò ch�i m)i ho�c �@ 

m� r	ng n	i dung ch�i, giáo viên có th@ cùng ch�i v)i tr+, �óng vai gi�ng 

vai c7a tr+ �@ làm m*u, giúp tr+ s  ̂ dFng �úng �D dùng, �D ch�i và th@ 

hi<n �(9c vai ch�i, m� r	ng giao ti3p v)i các nhóm ch�i khác trong quá 

trình ch�i. Ví dF, ch7 �, Gia �ình, trong nhóm ch�i �óng vai “Gia �ình”: 

“m�” không chY khu6y b	t, cho con Tn, ru con ng7 mà còn �(a con �i 

nhà tr+ ho�c cùng “b�” �(a con �i khám b<nh; khi cho “con” Tn xong lau 

mi<ng, cho u�ng n()c ho�c thay qu1n áo cho con... 

—  Giáo viên theo dõi nhóm ch�i �@ thay ��i vai ch�i, tránh can thi<p, ngTn 

c'n khi tr+ �ang ch�i, n3u ch(a hi@u rõ ý �4nh c7a tr+, khéo léo h()ng tr+ 

phát tri@n trò ch�i có mFc �ích và mang tính giáo dFc. 

—  Lúc �1u, giáo viên có th@ g9i ý cho tr+ nh`n xét vai ch�i, n	i dung ch�i 

theo nhóm ch�i và cho tr+ tham quan các nhóm ch�i khác. Khi tr+ �ã có 

kinh nghi<m, giáo viên có th@ cho tr+ t`p trung l�i, g9i ý tr+ �(a ra nh�ng 

nh`n xét chung v, các vai ch�i trong nhóm và các nhóm ch�i khác. Giáo 

viên �	ng viên tr+ t> nh`n xét mình và b�n ch�i v, cách ch�i v)i �D ch�i, 

hành �	ng theo �úng vai và lu`t ch�i. 

*  Ví d\ gAi ý tr� ch�i trò ch�i �óng vai “Gia �ình” 

M\c �ích 

—  Tr+ ph'n ánh �(9c công vi<c �a d�ng c7a m�i ng(�i trong gia �ình: M� 

chTm sóc con hZng ngày (n6u b	t, cho con Tn, ru con ng7, �(a con �i 

khám b<nh,...); công vi<c chTm sóc con c7a ng(�i b� (ch�i v)i con, cùng 

m� cho con Tn, tKm cho con,...)...; th@ hi<n �(9c thái �	 ân c1n, tY mY, d4u 

dàng, th(�ng yêu con c7a b�/m�. 

—  Bi3t ch�i và ph�i h9p các hành �	ng trong nhóm ch�i phù h9p v)i vai 

ch�i, tích c>c giao ti3p v)i nhau trong khi ch�i. 

ChuWn bO 

—  Giáo viên trò chuy<n v)i tr+ v, công vi<c c7a các thành viên trong gia 

�ình, b�, m�, anh, ch4,...; có th@ �@ tr+ t> k@ b� m� làm gì. N3u có tranh 

'nh, cho tr+ xem hình 'nh công vi<c c7a b�, m� trong gia �ình, chTm sóc 
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con cái nh( th3 nào, �(a con �i h�c, mua sKm �D dùng cho gia �ình... �@ 

giúp tr+ có m	t s� kinh nghi<m khi th@ hi<n các vai trong trò ch�i cho 

phù h9p. 

—  Vài con búp bê, qu1n áo búp bê, gi(�ng, ch`u... 

—  B	 �D ch�i n6u Tn. 

Ti n hành 

—  Giáo viên gi)i thi<u các khu v>c ho�t �	ng � trong l)p. Giáo viên cùng 

th'o lu`n v)i tr+, �(a ra các câu h/i m� h()ng tr+ t> nói lên ý thích c7a 

mình, t> �(a ra ch7 �, ch�i và ch�i trò ch�i gì: “Chúng ta s= cùng ch�i 

trò ch�i gì?”; g9i ý �@ tr+ ch�n nhóm ch�i: “Ai thích ch�i � góc gia 

�ình?”... Sau khi tr+ �ã ch�n nhóm ch�i, góc ch�i, giáo viên g9i ý �@ tr+ t> 

tho' thu`n phân vai ch�i trong nhóm, trao ��i v)i nhau v, n	i dung 

ch�i, các công vi<c c7a vai ch�i trong nhóm ch�i... Ví dF: Trong nhóm 

ch�i Gia �ình: Ai s[ là b&? Ai s[ là mp? Ai s[ �óng là con?... Mp s[ làm 

nhCng vi�c gì �# chIm sóc con cái? B& s[ làm nhCng vi�c gì?... 

—  Giáo viên �@ tr+ t> l6y �D ch�i, tri@n khai n	i dung ch�i. Trong quá 

trình ch�i, �ôi khi tr+ quên vai ch�i, ch(a th@ hi<n �úng vai, giáo viên 

quan sát, theo dõi và tham gia �óng vai cùng ch�i trong nhóm �@ 

h()ng d*n, kh�i g9i giúp tr+ th>c hi<n �úng vai nh( �ã tho' thu`n lúc 

ban �1u.  

—  2@ m� r	ng n	i dung ch�i, m�i quan h< giao ti3p c7a tr+ trong nhóm và 

liên k3t v)i các nhóm ch�i khác, giáo viên có th@ cùng ch�i, g9i ý cho tr+. 

Ví dF: Giáo viên cùng �óng vai b�/m�, b3 búp bê �3n c�nh nhóm ch�i và 

nói: “Tôi cho cháu �3n bác sU ki@m tra s�c kho+ �ây, bác có cho cháu �i 

không?” (liên k3t v)i nhóm ch�i Phòng khám b�nh) ho�c “Bác có �(a 

cháu �i mua �D ch�i không?” (liên k3t v)i nhóm ch�i Bán hàng) hay “Bác 

có �(a cháu �i xem tri@n lãm th�i trang v)i tôi không?” (liên k3t v)i 

nhóm ch�i � góc ch�i T�o hình),...  

—  Trong quá trình ch�i, khi th6y tr+ có nh�ng bi@u hi<n t�t, giáo viên �óng 

vai cùng ch�i �@ nêu ý ki3n c7a mình, ví dF: “Bác Hoa chTm sóc con th`t 

chu �áo, con �m �(a �i khám b<nh ngay”...  

Cu�i bu�i ch�i, giáo viên có th@ gi� nguyên hoàn c'nh ch�i, hi<n tr�ng 

c7a các nhóm ch�i, �(a ra các câu h/i g9i ý �@ các nhóm ch�i t> nh`n 

xét hành �	ng c7a các vai ch�i trong nhóm.  
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*  Ví d\ tY ch<c h1Dng d�n trò ch�i xây d/ng, l"p ghép  

—  Giáo viên cho tr+ xem hình 'nh ho�c quan sát tr>c ti3p các công trình 

xây d>ng, cho tr+ quan sát m*u lKp ghép và x3p hình v)i màu sKc, hình 

d�ng khác nhau.  

—  Tùy thu	c n	i dung giáo dFc, ch7 �, �ang tri@n khai, kinh nghi<m c7a 

tr+, giáo viên có th@ g9i ý tr+ l>a ch�n nh�ng trò ch�i xây d>ng phù h9p 

v)i ch7 �,. Ví dF, v)i ch7 �, B$n thân: ChIm em bé và các b�n c�a bé;  

Bé t+p th# d\c; Xây ngôi nhà c�a bé; L"p ghép �J dùng, �J ch�i... V)i ch7 

�, Gia �ình: Xây d/ng cIn h� chung c1, Ghép nhà cao tEng; X p/l"p ghép 

các ki#u bàn gh  b8ng gi'y/v+t li�u thiên nhiên. 

—  Giáo viên trò chuy<n, dùng câu h/i, hình 'nh �@ kh�i g9i nh�ng kinh 

nghi<m c7a tr+, g9i ý �@ tr+ tho' thu`n, cùng nhau t> l>a ch�n ch7 �, và 

n	i dung xây d>ng, giúp tr+ hình dung “công trình” �ó s= �(9c th>c hi<n 

nh( th3 nào; h()ng tr+ th@ hi<n n	i dung các “công trình xây d>ng” theo 

m	t ch7 �, ch�i nh6t �4nh, phù h9p v)i ch7 �, chung c7a ho�t �	ng 

giáo dFc. Giáo viên có th@ g9i ý �(a ra các câu h/i giúp tr+ cùng trao ��i 

t> tho' thu`n v, các n	i dung và phân công vai ch�i, phân công công 

vi<c và l`p k3 ho�ch các công vi<c trong nhóm ch�i.  

—  Trong quá trình ch�i, giáo viên quan sát nhóm ch�i, t�o �i,u ki<n, 

khuy3n khích tr+ th@ hi<n ý t(�ng ch�i phù h9p v)i ch7 �, và n	i dung 

ch�i �ã tho' thu`n, kích thích s> sáng t�o c7a mmi tr+ �@ t�o ra �(9c 

“s'n phvm”.  

Giáo viên có th@ ch�i cùng v)i tr+ �@ h()ng d*n thêm cho tr+ nh�ng thao 

tác kU thu`t khó (chKp ghép các m'nh, kh�i v)i nhau theo ý �4nh,...). 

—  Khi tr+ �ã bi3t ch�i, giáo viên �(a ra nh�ng g9i ý, khuy3n khích tr+ phát 

huy sáng ki3n �@ m� r	ng n	i dung ch�i, g9i ý h()ng �3n vi<c giúp tr+ 

bi3t s  ̂ dFng nguyên v`t li<u thích h9p t�o ra �D ch�i, các mô hình xây 

d>ng m)i phFc vF cho trò ch�i. Ví dF: Khi ch�i trò ch�i Xây d/ng tr1%ng 

mEm non, giáo viên �óng vai ng(�i cùng ch�i và g9i ý tr+ xây d>ng b� 

sung thêm �D ch�i � sân tr(�ng: “Chúng ta có th@ xây thêm m	t cái c1u 

tr(9t, m	t cái b`p bênh không nhY?”, “Chúng ta s= ��t chúng � �âu?”...  

—  Trong quá trình ch�i, giáo viên quan sát, kh�i g9i tr+ cùng nhau bàn b�c, 

trao ��i trong nhóm �@ b� trí công trình trong m	t khuôn viên, bi3t k3t 

h9p các “s'n phvm” khác nhau thành m	t s'n phvm chung c7a c' nhóm 

theo ch7 �, ch�i �ã tho' thu`n.  
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—  Trong quá trình ch�i, giáo viên k4p th�i khen ng9i, �	ng viên tr+, khuy3n 

khích tr+ hoàn thành s'n phvm và nói v, nh�ng k3t qu' làm �(9c.  

*  Ví d\ gAi ý tY ch<c trò ch�i “Xây nhà” 

M\c �ích  

—  Tr+ bi3t xây �(9c các ki@u nhà: nhà m	t t1ng, nhà cao t1ng, nhà có v(�n 

cây, ao cá. 

—  Tr+ k@ l�i �(9c cách xây. 

ChuWn bO 

—  G�ch xây d>ng �D ch�i, h	p nh/ các lo�i. 

—  B	 �D lKp ghép hàng rào, cây. 

—  S/i. 

Ti n hành 

—  G9i ý �@ tr+ nói lên ý t(�ng, k3 ho�ch th>c hi<n công vi<c và t> phân 

công các công vi<c trong nhóm ch�i. 

—  Tr+ s^ dFng g�ch, h	p xây nhà m	t t1ng, hai t1ng có hàng rào, v(�n. 

Giáo viên g9i ý �@ tr+ suy nghU cách xây sao cho ngôi nhà v�ng chãi (dùng 

g�ch làm t1ng d()i, h	p làm t1ng trên). 

—  L6y s/i x3p thành �(�ng �i. 

—  2�t tên ngôi nhà, khu nhà và nói �(9c cách làm. 

—  Cho tr+ các nhóm khác tham quan các “Công trình” �ã xây và khuy3n 

khích tr+ t> nh`n xét “Công trình”. 

4. Mẫu giáo lớn 

*  Ví d\ tY ch<c buYi ch�i 

—  Chuvn b4 �7 �D dùng, �D ch�i mang tính g9i m�, phong phú, �a d�ng và 

sKp x3p b� trí � trong t1m mKt c7a tr+, thu`n l9i cho vi<c m� r	ng n	i 

dung ch�i, gKn v)i ch7 �,.  

—  B� trí các góc thu`n ti<n, h9p lí, thYnh tho'ng ��i chm và thay ��i �D dùng, 

�D ch�i �@ h6p d*n tr+. Chuvn b4 c' �D ch�i và nguyên v`t li<u hay �D 

dùng ch(a hoàn thi<n.  

—  T�o s> t> nguy<n và h�ng thú c7a tr+ trong vi<c l>a ch�n trò ch�i, tham 

gia vào nhóm ch�i, ch�n b�n ch�i, góc ch�i, �D dùng, �D ch�i,... 
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— Giáo viên có th@ g9i ý và cho tr+ t> l>a ch�n ph(�ng ti<n, �D dùng, �D 

ch�i, ��t tên trò ch�i, kh�i g9i nh�ng kinh nghi<m tr+ �ã có, �, xu6t ý 

t(�ng ch�i phù h9p v)i h�ng thú, kinh nghi<m c7a tr+, v)i ch7 �, �ang 

tri@n khai, n	i dung ch(�ng trình và �i,u ki<n th>c t3 c7a nhóm/l)p, c7a 

�4a ph(�ng. 

—  Giáo viên tôn tr�ng s> l>a ch�n, sáng t�o c7a tr+ và khuy3n khích tr+ 

th@ hi<n �úng vai ch�i, lu`t ch�i và các m�i quan h< h9p tác, giao ti3p 

trong nhóm ch�i, phát tri@n n	i dung trò ch�i phù h9p v)i mFc �ích 

giáo dFc và ch7 �,. Khuy3n khích tr+ làm �D ch�i trong quá trình ch�i, 

m� r	ng n	i dung ch�i, hành �	ng ch�i d>a trên h�ng thú và kinh 

nghi<m c7a tr+.  

*  Ví d\ tY ch<c trò ch�i �óng vai theo ch� �� 

Tr+ l�a tu�i m*u giáo l)n có th@ t> l̀ p k3 ho�ch và t> �i,u khi@n trò ch�i 

trong nhóm (th'o lu`n v, ch7 �, ch�i, n	i dung ch�i và phân các vai 

ch�i, ch�n ng(�i ch7 trò,...); bi3t th@ hi<n m�i quan h< qua l�i, ph�i h9p 

gi�a các nhóm ch�i trong ch7 �, ch�i chung, giúp �~ nhau khi ch�i và 

nh`n xét, �ánh giá l*n nhau. Khi t� ch�c bu�i ch�i: 

—  Giáo viên có th@ gi)i thi<u các khu v>c ho�t �	ng c7a tr+ trong l)p và t� 

ch�c cho tr+ th'o lu`n chung tr()c khi ch�i. Giáo viên �(a ra câu h/i g9i ý, 

khuy3n khích tr+ cùng bàn b�c: ch�n trò ch�i, chm ch�i, nhóm ch�i và cùng 

nhau xây d>ng ý t(�ng ch�i c7a các nhóm phù h9p v)i ch7 �, ch�i chung. 

Ví dF: 2�i v)i ch7 �, “Tr1%ng mEm non”, giáo viên có th@ �(a ra nh�ng g9i 

ý phù h9p v)i kinh nghi<m, h�ng thú c7a tr+ và gKn v)i ch7 �, �@ tr+ có th@ 

t> l>a ch�n các trò ch�i �óng vai, ��t tên trò ch�i thích h9p, nh( trò ch�i: 

“Tr(�ng m1m non”; “Nhà b3p tr(�ng m1m non”; “Phòng y t3 tr(�ng m1m 

non” (góc �óng vai); “Th( vi<n tr(�ng m1m non” (góc th( vi<n)... 

Khi tr+ �ã v, các khu v>c ch�i, giáo viên g9i ý �@ tr+ trong nhóm t> phân 

vai ch�i, phân công các công vi<c trong nhóm, bàn b�c cách th�c và 

trình t> th>c hi<n các công vi<c chung c7a nhóm.  

—  Giáo viên luôn quan sát các nhóm ch�i và quá trình ch�i c7a tr+; t�o c� 

h	i và m� r	ng d1n các m�i quan h< gi�a tr+ trong nhóm ch�i, gi�a các 

nhóm ch�i trong các khu v>c ho�t �	ng khác nhau. Ví dF: “m�” không 

chY khu6y b	t, cho con Tn, lau mi<ng, mà còn cho u�ng n()c, ru con 

ng7, ho�c thay qu1n áo cho con; “b�” không chY giúp “m�” �(a con �i 

v(�n tr+ ho�c �i khám b<nh, cùng m� �i mua sKm mà còn giúp “m�” 

trang trí, kê d�n cTn phòng cho ��p �= h�n... 
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—  Trong quá trình ch�i, phát huy tính sáng t�o c7a tr+, không gò ép, áp ��t 

tr+, luôn tôn tr�ng ý ki3n c7a tr+. Không can thi<p và ngTn c'n tr+ ch�i 

khi ch(a hi@u rõ ý �4nh c7a tr+. Khéo léo h()ng tr+ phát tri@n trò ch�i có 

mFc �ích và có tính giáo dFc. 

—  Theo dõi và quan sát nhóm ch�i �@ có k3 ho�ch g9i ý thay ��i vai ch�i 

h9p lí. Giáo viên th(�ng xuyên chú ý t)i m�i quan h< c7a tr+ trong các 

vai ch�i �@ hình thành tính t> l`p, t> tin � tr+. Không nên �@ tr+ nào �ó 

�óng vai chính (vai th7 lUnh) quá lâu. 

—  Sau khi ch�i, t`p trung c' l)p nh`n xét theo yêu c1u c7a ch7 �, ch�i và 

nhi<m vF ��t ra khi th/a thu`n ch�i. Giáo viên g9i ý �@ tr+ t> nh`n xét v, 

cách ch�i v)i �D ch�i, th@ hi<n hành �	ng theo vai ch�i, thói quen c6t d�n 

�D dùng, �D ch�i ngTn nKp g�n gàng sau khi ch�i xong c7a các nhóm ch�i. 

*  Ví d\ gAi ý tY ch<c trò ch�i �óng vai “Gia �ình”  

M\c �ích 

—  Tr+ bi3t và th@ hi<n �(9c các vai là thành viên c7a gia �ình (b� m� và các 

con), nh`n bi3t vai trò c7a b� m�, con cái trong gia �ình (b� m� chTm 

sóc con cái và con cái bi3t giúp �~ b� m� nh�ng công vi<c vba s�c).  

—  Nh`n bi3t m	t s� nhu c1u thi3t y3u trong gia �ình và m	t s� yêu c1u 

trong giao ti3p v)i ng(�i khác. Ví dF: Ng(�i bán hàng ph'i bi3t nói và 

m�i chào khách hàng l4ch s>, ni,m n�, vui v+,... 

—  Bi3t liên k3t các nhóm ch�i. Ví dF: ph�i h9p nhóm ch�i "Gia �ình" v)i 

nhóm "C^a hàng mua bán" và các nhóm ch�i khác...). 

ChuWn bO 

—  Cho tr+ t> k@ v, gia �ình: có bao nhiêu ng(�i, gDm nh�ng ai, k@ v, nh�ng 

l1n �(9c �i mua sKm (th�c Tn, qu1n áo, �D ch�i), �i ch�i cùng b� m�. 

Giáo viên kh�i g9i giúp tr+ nh) l�i nh�ng công vi<c c7a các thành viên 

trong gia �ình, cho tr+ xem tranh v, trang trí các cTn phòng c7a gia �ình, 

h/i tr+ trong các cTn phòng �ó có nh�ng gì. 

—  B	 �D ch�i n6u Tn, b3p ga, giá �>ng hàng, g(�ng, t7 qu1n áo, giày dép, 

khTn ml,... 

—  Búp bê các lo�i, các kh�i h	p dùng làm t7 l�nh, tivi, máy vi tính, �i<n tho�i,... 

Ti n hành 

—  Giáo viên g9i ý cho tr+ t> th/a thu`n ch�n trò ch�i, bàn b�c v, ch7 �, 

ch�i. Khi tr+ �ã nh6t trí ch�n ch�i � góc ch�i Gia �ình, giáo viên g9i ý tr+ 
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th'o lu`n v, n	i dung ch�i c7a nhóm. Giáo viên có th@ h/i tr+: Trong mhi 

gia �ình, ai s[ là b&, ai s[ là mp, ai s[ là con?, Hôm nay gia �ình s[ làm 

nhCng gì?, B&, mp làm nhCng công vi�c gì?, Ai �1a các con �i h�c?, Các 

con làm nhCng gì �# giúp �x b& mp?... 

—  2@ t�o liên k3t gi�a các nhóm ch�i, giáo viên có th@ h/i tr+ � nhóm ch�i 

“C^a hàng/Siêu th4”: “C^a hàng/Siêu th4/C^a hàng th>c phvm th(�ng 

bán nh�ng hàng gì �@ phFc vF cho các gia �ình?”. Sau khi �ã th/a thu`n 

xong, giáo viên cùng ch�i �óng vai ng(�i mua, h()ng d*n tr+ x3p hàng 

ch� �3n l(9t mình ho�c giao ti3p gi�a ng(�i mua và ng(�i bán. 

—  Giáo viên g9i ý các “gia �ình” có th@ �(a “con” �i �3n “b<nh vi<n” �@ ki@m 

tra s�c kho+, �i �3n “C^a hàng/Siêu th4” mua sKm các �D dùng gia �ình, 

th>c phvm, �i ch�i công viên ho�c �i tham quan công tr(�ng xây d>ng,...  

—  Khi cùng tr+ nh`n xét, giáo viên nên t̀ p trung chú ý h�n vào nh�ng nhóm 

ch�i chính nh( nhóm ch�i Gia �ình, nhóm ch�i CPa hàng/Siêu thO, nhóm 

ch�i Xây d/ng công viên/chung c1... 2�i v)i nhóm ch�i CPa hàng, giáo 

viên có th@ h/i tr+: Thái �� c�a nhCng ng1%i bán hàng ra sao?; khuy3n 

khích tr+ suy nghU, có ý t(�ng m� r	ng ho�c phát tri@n n	i dung ch�i l1n 

sau. Ví dF: Bu�i sau có th@ m� thêm qu1y bán �D ch�i. 

* Ví d\ tY ch<c trò ch�i �óng kOch  

Trò ch�i �óng k4ch là d�ng c7a trò ch�i phân vai theo các tác phvm vTn 

h�c — k4ch b'n ph/ng theo câu truy<n và các vai là nh�ng nhân v`t trong 

truy<n. Trò ch�i �óng k4ch �(9c t� ch�c nh( m	t ho�t �	ng sáng t�o, t> 

l`p c7a tr+.  

—  Tùy thu	c vào n	i dung giáo dFc, ch7 �, �ang tri@n khai, kinh nghi<m, 

n	i dung c7a các câu chuy<n mà tr+ �ã bi3t và �i,u ki<n cF th@, giáo viên 

có th@ g9i ý giúp tr+ l>a ch�n nh�ng trò ch�i �óng k4ch gKn v)i các tác 

phvm mà tr+ �ã bi3t.  

Ví dF v)i ch7 �, Gia �ình, giáo viên có th@ g9i m�, h()ng tr+ t> ch�n trò 

ch�i �óng k4ch ph/ng theo truy<n phù h9p nh( G'u con chia quà, Bác 

G'u �en và hai chú ThK,... 

—  Giáo viên nên ch�n truy<n có các nhân v`t ��i tho�i, n	i dung h6p d*n. 

Cho tr+ làm quen v)i tác phvm vTn h�c, cung c6p nhi,u c� h	i, các hình 

th�c khác nhau �@ tr+ nh) c�t truy<n, n	i dung l�i tho�i c7a các nhân v`t 

trong tác phvm.  
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* Ví d\ tY ch<c trò ch�i xây d/ng, l"p ghép 

N	i dung ch�i xây d>ng, s'n phvm c7a trò ch�i lKp ghép th(�ng gKn 

v)i ch7 �, ch�i c7a trò ch�i �óng vai và gKn v)i ch7 �, giáo dFc �ang 

tri@n khai.  

—  Chuvn b4 không gian phù h9p �@ tri@n khai trò ch�i xây d>ng, lKp ráp nh�ng 

“công trình” ph�c t�p bZng các v`t li<u khác nhau, v)i b� cFc phù h9p.  

—  Khuy3n khích tr+ s^ dFng sáng t�o, �a d�ng các lo�i nguyên v`t li<u: các 

hình kh�i v)i các kích th()c, màu sKc khác nhau, các viên g�ch �D ch�i, 

các khuôn gm, các kh�i nh>a ghép hình, b	 lKp ráp v)i các màu khác 

nhau, �D ch�i v)i cát, n()c, �D ch�i có s�n (ô tô, máy bay...).  

—  Cho tr+ s^ dFng �D ch�i, �D dùng trong l)p, các s'n phvm tb nh�ng ho�t 

�	ng c7a các nhóm ch�i khác vào trò ch�i xây d>ng ho�c g9i m� �@ s'n 

phvm các “công trình xây d>ng” phù h9p v)i ch7 �, chung, và có m�i 

quan h< v)i các nhóm ch�i khác. 

—  Tu� thu	c vào ch7 �, �ang tri@n khai và �i,u ki<n cF th@, giáo viên có th@ 

g9i ý, kh�i g9i h�ng thú c7a tr+ l>a ch�n các trò ch�i phù h9p. Ví dF v)i 

ch7 �, B$n thân, có th@ g9i ý tr+ x3p hình B�n c�a bé, Bé t+p th# d\c, 

Xây ngôi nhà c�a bé, L"p ráp bàn gh , t�, giá sách, �J dùng — �J ch�i,... 

—  Khi t� ch�c cho tr+ ch�i, phF thu	c vào ch7 �, chung, giáo viên kh�i 

g9i, kích thích tr+ �(a ra ý t(�ng ch�i: Ch�i gì? và Ch�i nh1 th  nào?, 

cách ch�n v`t li<u theo màu sKc, kích th()c, hình d�ng, trình t> x3p 

(xây d>ng), lKp ráp; g9i cho tr+ nh) l�i nh�ng v`t ho�c c'nh �ã th6y �@ 

tr+ xây d>ng. 

—  Giáo viên g9i ý tr+ thay ��i ki@u lKp ráp, xây d>ng �@ t�o ra nhi,u cách 

c6u trúc, tránh s> l�p �i l�p l�i gi�ng nhau làm tr+ nhàm chán. Giáo viên 

�	ng viên k4p th�i nh�ng sáng t�o c7a tr+ th@ hi<n � b� cFc công trình và 

kU nTng xây d>ng.  

—  N3u c1n xây d>ng công trình l)n, giáo viên �@ tr+ t> phân công công vi<c 

và th/a thu`n trách nhi<m gi�a các thành viên trong nhóm ch�i. 

—  Trong khi tr+ ch�i, giáo viên theo dõi, giúp �~, tham gia ý ki3n, cung c6p 

thêm �D ch�i. 

—  Cu�i bu�i ch�i, n3u tr+ thích, có th@ cho tr+ gi� l�i công trình xây d>ng 

m	t th�i gian nh(ng không làm 'nh h(�ng nhi,u �3n ho�t �	ng c7a l)p. 

—  Nh`n xét c7a giáo viên và tr+ h()ng t)i ch6t l(9ng và v+ ��p c7a công trình. 
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* Ví d\ tY ch<c trò ch�i h�c t+p  

Trò ch�i h�c t`p giúp rèn luy<n và phát tri@n các giác quan, nTng l>c 

trí tu< c7a tr+ nh( óc nh`n xét, so sánh, phân tích, t�ng h9p, t( duy 

ngôn ng�,...  

Khi l>a ch�n trò ch�i h�c t`p giáo viên c1n: CTn c� vào th>c t3 c7a 

nhóm/l)p, h�ng thú, kinh nghi<m và kh' nTng c7a tr+; cTn c� n	i dung 

ch7 �, �ang tri@n khai, mFc �ích, n	i dung và nhi<m vF nh`n th�c tr�ng 

tâm c7a ho�t �	ng h�c, tính tích h9p c7a n	i dung giáo dFc và nh�ng 

n	i dung c1n �(9c ti3p tFc c7ng c� và luy<n t`p. 

—  Tùy theo ch7 �, và �i,u ki<n cF th@ có th@ g9i ý tr+ ch�n nh�ng trò ch�i 

h�c t`p phù h9p. Ví dF: V)i ch7 �, Ngh� nghi�p, tr+ có th@ ch�i: Ai �oán 

�úng?, Khâu quEn áo, con gi&ng, CPa hàng quEn áo, Bày cPa hàng, Ch�i 

xY s&,... 

—  Chuvn b4 �D ch�i, �D dùng, h�c li<u c1n thi3t �7 cho mmi tr+, l>a ch�n 

trò ch�i phù h9p v)i mFc �ích, n	i dung và gKn v)i ch7 �,. 

—  Giáo viên gi'i thích ngKn g�n và h()ng trò ch�i vào nhi<m vF nh`n th�c. 

—  N3u trò ch�i m)i, khó, giáo viên gi'i thích rõ ràng lu`t ch�i, hành �	ng 

ch�i. Giáo viên yêu c1u tr+ th>c hi<n �úng lu`t ch�i. 

—  D1n d1n, giáo viên h()ng cho tr+ không chY chú ý vào quá trình ch�i mà 

còn chú ý c' vào k3t qu' c7a trò ch�i bZng cách t� ch�c nh�ng trò ch�i 

�ã bi3t d()i hình th�c thi �ua hay �ánh giá thành tích gi�a tr+ v)i nhau. 

—  Giáo viên c1n chú ý phát huy tính tích c>c c7a tr+, t�o �i,u ki<n cho tr+ 

suy nghU, quan sát, chú ý phát tri@n ngôn ng� trong quá trình ch�i. 

*  Ví d\ GAi ý tY ch<c trò ch�i “Thêm �1Ac con nào?” 

  M\c �ích 

Phát tri@n óc quan sát, nh`n xét tìm ra d6u hi<u chung c7a m	t nhóm. 

Nh`n bi3t m	t s� ��c �i@m ��c tr(ng n�i b`t c7a các con v`t quen thu	c 

v)i tr+. 

  ChuWn bO 

M	t s� �D ch�i ho�c tranh lôtô các con v`t có nh�ng ��c �i@m gi�ng 

nhau và khác nhau. Chyng h�n m	t s� con v`t hai chân, m	t s� con v`t 

b�n chân, m	t s� con v`t nuôi trong gia �ình, m	t s� con v`t s�ng 

trong rbng. 
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  Cách ch�i (Ch�i theo nhóm ho�c c' l)p) 

—  Cách ch�i th< nh't 

2@ m	t nhóm 4 — 5 con v`t có các ��c �i@m chung nào �ó, chyng h�n 

“Các con v`t b�n chân” ho�c “Các con v`t nuôi trong gia �ình”... Bên 

c�nh �ó �@ m	t s� con v`t khác có ��c �i@m chung ho�c không có ��c 

�i@m chung v)i nhóm con v`t trên. Cho tr+ quan sát, nh`n xét xem thêm 

�(9c con v`t nào l6y tb s� �D ch�i bên c�nh vào nhóm mà tên nhóm 

không thay ��i. M	t tr+ �(9c lên ch�i tr()c, n3u tr+ �ó ch�n thêm �úng 

và nói �úng tên nhóm thì �(9c m�i b�n khác lên ch�i. Ti3n hành ��i �D 

ch�i và trò ch�i l�i ti3p tFc. 

—  Cách ch�i th< hai 

2@ hai nhóm �D ch�i các con v`t (mmi nhóm có m	t ��c �i@m chung nào 

�ó) tr()c m�t tr+. Bên c�nh �ó �@ m	t s� con v`t khác có ��c �i@m chung 

ho�c không có ��c �i@m chung v)i nhóm con v`t trên. Cho hai tr+ (ho�c 

hai nhóm tr+) lên ch�i. Khi ng(�i c1m trò hô: "Thêm �(9c con nào" kèm 

theo hi<u l<nh xKc xô ho�c c' l)p �3m ch`m tb 1 — 5, tr+ (nhóm tr+) ph'i 

ch�n thêm vào m	t ho�c hai con v`t sao cho tên nhóm không thay ��i. 

Khi hi<u l<nh dbng, tr+ (nhóm tr+) nào ch�n thêm �úng, nhanh h�n và nói 

�úng tên nhóm s= �(9c khen và �(9c m�i các b�n khác lên ch�i. 

—  Cách ch�i th< ba 

Tr+ ngDi thành nhóm 5 — 6 tr+. Mmi tr+ m	t b	 �D ch�i các con v`t có ��c 

�i@m chung nào �ó (Chyng h�n: Các con v+t có hai chân ho�c Các con 

v+t s&ng trong r]ng). C' nhóm có chung m	t s� �D ch�i con v`t �@ tr+ có 

th@ ch�n thêm vào nhóm c7a mình. 

Cho tr+ t> x3p nh�ng con v`t ra tr()c m�t �@ quan sát, nh`n xét xem 

thêm �(9c con v`t nào mà tên nhóm không thay ��i. Khi có hi<u l<nh 

ch�i: Thêm �1Ac con nào, tr+ ph'i ch�n thêm th`t nhanh m	t ho�c hai 

con v`t thêm vào nhóm sao cho tên nhóm không thay ��i. Ai ch�n �úng, 

nhanh nh6t và nói �úng tên nhóm s= �(9c khen trong mmi l1n ch�i. Cho 

tr+ ��i �D ch�i và trò ch�i l�i ti3p tFc. 

Trò ch�i này có th@ ti3n hành t(�ng t> v)i các lo�i rau, qu', hoa, ph(�ng 

ti<n giao thông, �D dùng, các hình hình h�c. 

* Ví d\ tY ch<c trò ch�i v+n ��ng 

Trò ch�i v`n �	ng là lo�i trò ch�i s^ dFng c� bKp và toàn b	 c� th@. Trò 

ch�i v`n �	ng phát tri@n c' v`n �	ng thô và tinh, clng nh( s> ki@m soát 
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các c� và các kU nTng ph�i h9p v`n �	ng — giác quan. Trò ch�i v`n �	ng 

giúp tr+ hi@u bi3t v, không gian và hình thành tính t> tin, ý th�c t� ch�c 

kY lu`t, tinh th1n t`p th@. Tr+ có th@ th>c hi<n chumi �	ng tác và bi3t ph�i 

h9p nh4p nhàng theo nhóm. 

—  CTn c� vào các ho�t �	ng mang tính tUnh ho�c �	ng và tùy theo ch7 �,, 

�i,u ki<n cF th@, n	i dung ho�t �	ng tr()c, sau và th�i ti3t �@ giáo viên g9i ý 

tr+ ch�n nh�ng trò ch�i v`n �	ng phù h9p. Ví dF: V)i ch7 �, Giao thông, 

tr+ có th@ ch�i: Thuy�n vào b n, 6èn �K, �èn xanh, Chèo thuy�n... 

—  Khi ch�i, giáo viên t�o �i,u ki<n cho tr+ th@ hi<n hành �	ng c7a mình 

m	t cách sáng t�o. 

—  2@ tTng thêm h�ng thú cho tr+, kích thích tr+ ho�t �	ng tích c>c, t> l>c và 

sáng t�o h�n, giáo viên nên �i,u chYnh hình th�c, nâng cao yêu c1u c7a 

trò ch�i, �(a thêm nh�ng v`n �	ng m)i, thay ��i nh4p �	, �	i hình,...  

Trong quá trình t� ch�c cho tr+ ch�i, c1n chú ý �	ng viên nh�ng tr+ 

thi3u m�nh d�n, nhút nhát tham gia ho�t �	ng, �Dng th�i clng không �@ 

tr+ tham gia quá s�c 'nh h(�ng �3n s�c kh/e c7a tr+. 

—  Giáo viên c1n h()ng d*n cho tr+ h�c thu	c nh�ng câu th�, bài hát tr()c 

khi ch�i. 

* Ví d\ tY ch<c trò ch�i dân gian 

Trò ch�i dân gian là nh�ng trò ch�i �(9c sáng t�o, l(u truy,n t> nhiên, 

r	ng rãi tb th3 h< này sang th3 h< khác, mang �`m b'n sKc vTn hóa dân 

gian. Trò ch�i dân gian không chY th/a mãn nhu c1u ch�i c7a tr+ mà còn 

góp ph1n hình thành nhân cách c7a tr+. Trò ch�i dân gian ph1n l)n là 

nh�ng trò ch�i có l�i �Dng dao. 

2�c �i@m c� b'n c7a trò ch�i dân gian là lu`t ch�i c7a tbng trò ch�i 

mang tính ()c l<, t�m th�i. Trong quá trình ch�i, tu� theo trình �	, v�n 

kinh nghi<m c7a tr+, m�c �	 c7a tbng trò ch�i, giáo viên có th@ thay ��i 

lu`t ch�i cho phù h9p, h6p d*n và h�ng thú. Vì v`y, cùng m	t trò ch�i 

mà mmi l1n ch�i có th@ ch�i theo cách riêng, không nên bKt tr+ r`p 

khuôn theo m	t ki@u ch�i. 

—  Tùy theo ch7 �,, �i,u ki<n cF th@ và ý thích c7a tr+, có th@ g9i ý tr+ ch�n 

nh�ng trò ch�i dân gian �@ l`p k3 ho�ch ch�i và t� ch�c th>c hi<n cho phù 

h9p. Ví dF: Ch7 �, Th  giDi ��ng v+t: Mèo b"t chu�t, Mèo và Chim S�, 

Cáo và ThK, 6àn chu�t con, Cho thK In, G'u và ng1%i thA sIn,... 
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—  Khi h()ng d*n trò ch�i dân gian, giáo viên c1n l(u ý �3n nhi<m vF c7a 

trò ch�i. Trong các trò ch�i có l�i �Dng dao nhZm k3t h9p luy<n phát âm 

cho tr+, giáo viên ph'i chú ý cho tr+ phát âm rõ và chính xác. Nh�ng l�i 

�Dng dao cho x()ng âm �Dng lo�t và nh6n m�nh vào các nh4p (nh4p 2 tb, 

3 tb ho�c 4 tb). 

—  Khi cho tr+ ch�i các trò ch�i có l�i �Dng dao, giáo viên ��c �i ��c l�i 

nhi,u l1n �@ tr+ thu	c. 

— Tu� trình �	 và kh' nTng c7a tr+, lu`t ch�i, cách ch�i, �D ch�i có th@ thay 

��i làm cho trò ch�i thêm h6p d*n và h�ng thú. 

* Ví d\ tY ch<c trò ch�i sP d\ng ph1�ng ti�n công ngh� hi�n ��i (trò ch�i 

v)i ph1n m,m máy vi tính, trò ch�i �i<n t^)  

—  Giáo viên khai thác và l>a ch�n n	i dung trò ch�i qua ph1n m,m vi tính 

dành cho tr+ m1m non, phù h9p v)i n	i dung ch7 �, �ang tri@n khai và 

n	i dung tr�ng tâm c7a các lUnh v>c giáo dFc (Ví dF: Ph1n m,m giáo dFc 

Edmark — Ngôi nhà sách c7a Bailey; Ngôi nhà toán h�c c7a Millie,...), 

phát tri@n ý t(�ng tb ngân hàng trò ch�i cho tr+ s^ dFng. 

—  Giáo viên g9i ý giúp tr+ s^ dFng các l<nh thích h9p �@ khám phá s> v`t, 

hi<n t(9ng qua các trò ch�i mà tr+ l>a ch�n.  

ĐÁNH GIÁ NỘI DUNG 2 

B�n hãy ghi l�i nh�ng l9i ích c7a �ng dFng ph(�ng pháp d�y h�c tích 

c>c trong t� ch�c ho�t �	ng ch�i cho tr+ trong tr(�ng m1m non. 

THÔNG TIN PHẢN HỒI 

1.  Phát huy tính tích c/c, ch� ��ng, linh ho�t, sáng t�o c�a tr�. 

2.  Giúp tr� phát tri#n kh$ nIng tìm tòi, khám phá. 

3.  Kích thích nhu cEu, h<ng thú ho�t ��ng. 

4.  T�o c� h�i cho tr� tr$i nghi�m, v+n d\ng kinh nghi�m, hi#u bi t.  

5.  Phát huy tinh thEn t/ giác, t1�ng trA l�n nhau. 
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Nội dung 3 

THỰC HÀNH ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TÍCH CỰC VÀO 

LẬP KẾ HOẠCH VÀ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG CHƠI CỦA TRẺ TẠI 

LỚP MÌNH. TỔ CHỨC DỰ GIỜ ĐỂ TRAO ĐỔI, CHIA SẺ  

VỚI ĐỒNG NGHIỆP (3 tiết) 

Hoạt động 1. Thực hành ứng dụng phương pháp dạy học tích cực 

vào lập kế hoạch tổ chức hoạt động chơi  

B�n có th@ vi3t ra k3 ho�ch �ng dFng ph(�ng pháp d�y h�c tích c>c vào 

t� ch�c trò ch�i cho tr+: 

— Ch�i theo k3 ho�ch: 

 

 

 

 

 

 

— Ch�i t> do theo ý thích: 

 

 

 

 

 

 

 

B�n hãy ��i chi3u v)i nh�ng thông tin d()i �ây �@ tTng thêm hi@u bi3t 

v, v6n �, này. 

THÔNG TIN PHẢN HỒI 

1. Trong lập kế hoạch tổ chức hoạt động chơi cần lưu ý cả hai hình 

thức của hoạt động chơi, đó là: 

—  Ch�i theo ý thích (cá nhân ho�c nhóm, � các góc ch�i trong l)p hay 

ngoài tr�i). 
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2ây là hình th�c tr+ t> kh�i x()ng, t> l>a ch�n trò ch�i và tham gia các 

ho�t �	ng tùy ý thích, t> �4nh ra cách th�c ti3n hành và bi3t ki@m soát quá 

trình ch�i d>a vào kinh nghi<m c7a tr+. N3u l)p �(9c thi3t k3 các khu v>c 

ch�i, tr+ s= t> ch�n khu v>c ch�i, tham gia vào trò ch�i tr+ h�ng thú. 

—  Giáo viên �óng vai trò quan sát, khuy3n khích ho�t �	ng c7a tr+ bZng 

cách t�o �i,u ki<n cho tr+ ch�i (cung c6p �D dùng — �D ch�i, dành th�i 

gian �@ tr+ ch�i), ��t ra nh�ng câu h/i g9i m� �@ h()ng d*n tr+, khen 

ng9i, �	ng viên tr+ và ti3p c`n cá nhân khi c1n thi3t. Hình th�c ch�i này 

phát tri@n kh' nTng t> l>c và t> tin � tr+. 

—  Ch�i theo k3 ho�ch giáo dFc (cá nhân ho2c nhóm, 9 trong lDp hay  

ngoài tr%i) 

N	i dung ch�i d>a trên k3 ho�ch giáo dFc phù h9p ch7 �, trong ch(�ng 

trình giáo dFc. Giáo viên cTn c� vào k3 ho�ch giáo dFc t� ch�c môi 

tr(�ng ho�t �	ng b� trí không gian, th�i gian thích h9p, g9i m� n	i dung 

ch�i h()ng tr+ t> l>a ch�n chm ch�i, �D ch�i, b�n ch�i theo ý thích, �(a 

ra ý t(�ng ch�i phù h9p v)i n	i dung giáo dFc và ch7 �, �ang tri@n khai. 

Hai hình th�c ch�i nêu trên �,u th>c hi<n n	i dung giáo dFc theo h()ng 

tích h9p và cung c6p c� h	i cho tr+ “ch�i mà h�c”, "ch�i mà th>c hành”, 

qua �ó, tr+ h�c �(9c các kU nTng và ki3n th�c c1n thi3t theo k3 ho�ch c7a 

ch(�ng trình. 

2. Lập kế hoạch và tổ chức hoạt động chơi trong chế độ sinh hoạt 

—  Th�i �i@m �ón, tr' tr+: T� ch�c cho tr+ ch�i v)i �D ch�i theo ý thích ho�c 

có th@ ch�i m	t s� trò ch�i dân gian. 

—  T� ch�c ch�i và ho�t �	ng � các khu v>c: Trong th�i gian này có th@ t� 

ch�c trò ch�i �óng vai, trò ch�i lKp ghép, xây d>ng ho�c tr+ có th@ ch�i 

theo ý thích. 

—  Ho�t �	ng ngoài tr�i: Ch7 y3u cho tr+ ch�i trò ch�i v`n �	ng v)i các 

thi3t b4 ch�i ngoài tr�i, ch�i trò ch�i v, giao thông �(�ng b	, trò ch�i dân 

gian, ch�i v)i nguyên v`t li<u thiên nhiên, cát, n()c,... ho�c tr+ có th@ 

ch�i theo ý thích.  

—  Bu�i chi,u:  

Sau khi tr+ ng7 tr(a d`y, nên t� ch�c nh�ng trò ch�i v`n �	ng nhZm làm 

cho tr+ tYnh táo. Sau �ó cho tr+ ch�i các trò ch�i h�c t`p, ho�c tr+ có th@ 

ch�i theo ý thích,... Clng có th@ t� ch�c h()ng d*n m	t s� trò ch�i nhZm 

chuvn b4 n	i dung s= d�y tr+ ngày hôm sau.  
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Hoạt động 2. Tổ chức thực hành một hoạt động chơi của trẻ tại 

lớp mình. Đồng nghiệp dự giờ và trao đổi, chia sẻ 

THÔNG TIN PHẢN HỒI 

1.  Chuvn b4 �D dùng, �D ch�i và t� ch�c môi tr(�ng ho�t �	ng cho tr+ (nh( 

�ã nêu � trên). 

2.  T� ch�c ho�t �	ng ch�i cho tr+ �'m b'o các nguyên tKc và nh�ng vi<c 

giáo viên c1n làm trong �ng dFng ph(�ng pháp d�y h�c tích c>c vào t� 

ch�c ho�t �	ng vui ch�i cho tr+. 

ĐÁNH GIÁ CHUNG 

B�n hãy tr$ l%i các câu hKi sau �ây: 

Câu hKi 1. Bây gi� b�n có th@ nói gì v, ho�t �	ng ch�i c7a tr+ em? B�n �ã 

thay ��i suy nghU v, ho�t �	ng ch�i c7a tr+ em nh( th3 nào?  

Câu hKi 2. B�n hãy nêu s> khác bi<t gi�a t� ch�c ho�t �	ng vui ch�i cho 

tr+ trong tr(�ng m1m non có �ng dFng ph(�ng pháp d�y h�c tích c>c và 

t� ch�c ho�t �	ng vui ch�i cho tr+ trong tr(�ng m1m non không �ng 

dFng ph(�ng pháp d�y h�c tích c>c. 
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H1Dng d�n tY ch<c th/c hi�n Ch1�ng trình Giáo d\c MEm non — Nhà tr� 

(3 — 36 tháng), Nhà xu6t b'n Giáo dFc Vi<t Nam, 2009.  

2.  Tr1n Th4 Ng�c Trâm, Lê Thu H(�ng, Lê Th4 Ánh Tuy3t (Ch7 biên),  

H1Dng d�n tY ch<c th/c hi�n Ch1�ng trình Giáo d\c MEm non M�u giáo Bé 

(3 — 4 tuYi), Nhà xu6t b'n Giáo dFc Vi<t Nam, 2009. 

3.  Tr1n Th4 Ng�c Trâm, Lê Thu H(�ng, Lê Th4 Ánh Tuy3t (ch7 biên), H1Dng d�n 

tY ch<c th/c hi�n Ch1�ng trình Giáo d\c MEm non M�u giáo Nhx (4 — 5 tuYi), 

Nhà xu6t b'n Giáo dFc Vi<t Nam, 2009. 

4.  Tr1n Th4 Ng�c Trâm, Lê Thu H(�ng, Lê Th4 Ánh Tuy3t (Ch7 biên),  
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(5 — 6 tuYi), Nhà xu6t b'n Giáo dFc Vi<t Nam, 2009. 
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5.  Nguy\n Ánh Tuy3t (Ch7 biên), 2inh VTn Vang, Nguy\n Th4 Hòa, TY ch<c 

h1Dng d�n tr� m�u giáo ch�i, Tr(�ng 2�i h�c S( ph�m Hà N	i, 1996. 

6.  Nguy\n Ánh Tuy3t, Trò ch�i tr� em, Nhà xu6t b'n PhF n�, Hà N	i, 2000. 

7.  Tr1n Th4 Ng�c Trâm, Trò ch�i phát tri#n t1 duy cho tr� 3 — 6 tuYi, 2010. 

8.  Xamarucôva P.G, Trò ch�i tr� em (Ng(�i d4ch: Ph�m Th4 Phúc), S� Giáo dFc 
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