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A. GIỚI THIỆU TỔNG QUAN 

Vui ch�i là ho�t �ng ch� �o, là “cu�c s�ng” c�a tr� l�a tu�i m�u giáo. 

Vui ch�i  ng th!i c"ng là ph$�ng ti%n hi%u qu' nh(t ) phát tri)n các 

ch�c n*ng tâm lí, sinh lí và hình thành nhân cách c�a tr�. S0 sáng t�o 

thông qua ch�i giúp tr� em phát tri)n toàn di%n v5 th) ch(t và tinh th6n. 

7  ch�i là m�t ph6n quan tr8ng trong vui ch�i c�a tr� m6m non. 7  ch�i 

là ng$!i b�n  ng hành thân thi:t c�a tr�, em l�i ni5m vui cho tr� và là 

kh<i ngu n c�a nh=ng xúc c'm — tình c'm tích c0c < tr�.  

Hi%n nay, tr� m6m non không chB $Cc sD dEng   dùng d�y h8c 

(7DDH),   ch�i mua sJn, mà còn $Cc sD dEng các 7DDH,   ch�i t0 

t�o (7CTT) do GV làm ra. 

Vi%c làm 7DDH, 7CTT c�a GV có ý nghQa r(t lRn vì: 

— Làm phong phú h�n s� l$Cng 7DDH,   ch�i trong quá trình ch*m sóc 

và giáo dEc tr�.  

— Ch� �ng trong vi%c chuUn bV các 7DDH,   ch�i trong các ho�t �ng 

ch*m sóc và giáo dEc tr�. 

— Phát huy $Cc tính t0 lXp, kh' n*ng sáng t�o, ý th�c ti:t ki%m, b'o v% môi 

tr$!ng và bi:t chia s� kinh nghi%m gi=a các  ng nghi%p vRi nhau.  

— Có th) ph�i hCp vRi phE huynh trong vi%c óng góp các nguyên vXt li%u 

) làm 7DDH, 7CTT. 

Tài li%u này sZ làm rõ m�t s� khái ni%m liên quan :n 7DDH, 7CTT  

và xác Vnh nh=ng yêu c6u s$ ph�m �i vRi 7DDH, 7CTT. H$Rng d�n 

GV m6m non bi:t cách làm m�t s� 7DDH, 7CTT ) th0c hi%n ch$�ng 

trình GDMN có hi%u qu'. 

Module này $Cc gi'ng d�y và h8c tXp trong 15 ti:t (trong ó 10 ti:t t0 

h8c và 5 ti:t h8c tXp trung trên lRp).  

 

B. MỤC TIÊU  

I. MỤC TIÊU CHUNG  

Cung c(p cho GV m6m non kQ n*ng làm m�t s� 7DDH, 7CTT ) th0c 

hi%n ch$�ng trình GDMN có hi%u qu'. 
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II. MỤC TIÊU CỤ THỂ  

1. Về kiến thức: Nam $Cc khái ni%m v5 7DDH, 7CTT là gì và xác Vnh $Cc 

vai trò c�a 7DDH, 7CTT �i vRi s0 phát tri)n c�a tr� m6m non. 

2. Về kĩ năng: Làm $Cc m�t s� 7DDH, 7CTT bbng các nguyên vXt li%u khác 

nhau và bi:t cách sD dEng 7DDH, 7CTT trong vi%c d�y tr�. 

3. Về thái độ: Tham gia tích c0c th0c hành làm 7DDH, 7CTT. 

 

C. NỘI DUNG 

Nội dung 1 

ĐỒ DÙNG DẠY HỌC, ĐỒ CHƠI TỰ TẠO ĐỐI VỚI  

SỰ PHÁT TRIỂN CỦA TRẺ MẦM NON (1 tiết) 

B�n hãy suy nghQ, tr' l!i các câu hei sau: 

Câu h�i 1: Theo b�n, �DDH, �� ch�i , �CTT là gì?  

—  7DDH: 

  

  

  

  

  

—  7  ch�i: 

  

  

  

  

  

—  7CTT: 
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Hãy ��i chi
u vi nh�ng thông tin d�i �ây và hoàn thi�n n�i dung câu 

tr� l�i c�a b!n. 

THÔNG TIN PHẢN HỒI [1]     

—  $DDH là nh=ng   vXt dùng ) minh ho� n�i dung bài d�y và làm cho 

l!i nói c�a GV cE th), df hi)u h�n. 7DDH ch� y:u $Cc GV sD dEng hay 

h$Rng d�n ng$!i h8c cùng sD dEng (Ví dE: Mô hình, phim èn chi:u, các 

lo�i tranh 'nh...). 

—  $& ch'i là “  vXt dùng vào vi%c vui ch�i, gi'i trí”. Trong quy chuUn kQ 

thuXt qu�c gia v5 an toàn   ch�i tr� em,   ch�i $Cc hi)u là "Các s'n 

phUm hoic vXt li%u b(t kì $Cc thi:t k: hoic $Cc nêu rõ ) tr� em sD 

dEng khi vui ch�i. $& ch'i là �& v(t �) tr* ch'i nhbm tho' mãn nhu c6u, 

s< thích c�a tr�, ôi khi không c6n có s0 giúp j hay h$Rng d�n c�a 

ng$!i lRn. VRi ic thù c�a ngành h8c M6m non, tr� “h8c mà ch�i, ch�i 

mà h8c” vì vXy, trong tkng tình hu�ng cE th), có khi   ch�i còn $Cc sD 

dEng nh$ m�t lo�i 7DDH. 

—  $CTT là nh=ng   vXt $Cc ch: t�o tk các nguyên vXt li%u �n gi'n, df 

ki:m (nguyên vXt li%u t0 nhiên; nguyên vXt li%u ã qua sD dEng, nguyên 

vXt li%u r� ti5n) và là s'n phUm �n chi:c ($Cc t�o ra tkng cái m�t mic 

dù có th) theo m�t m�u chung nào ó). 

Câu h�i 2: B�n hãy cho bi!t vai trò c'a �DDH, �CTT �(i v)i s+ phát 

tri.n c'a tr/ m1m non? 

—  Phát tri)n trí tu%: 

  

  

  

  

  

  

  

—  Phát tri)n tình c'm — xã h�i: 
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—  Phát tri)n th) l0c: 

  

  

  

  

  

  

  

—  Phát tri)n thUm mQ: 

  

  

  

  

  

   

  

Hãy ��i chi
u vi nh�ng thông tin d�i �ây �) hoàn thi�n n�i dung câu tr� l�i 

c�a b!n. 

THÔNG TIN PHẢN HỒI [5]  

7DDH, 7CTT óng vai trò quan tr8ng �i vRi s0 phát tri)n tâm — sinh 

lí, trí tu%, th) l0c, tình c'm thUm mQ và góp ph6n hình thành nhân cách 

tr� th�.  

—   $�i vi phát tri)n trí tu�: Trong quá trình ch�i vRi 7DDH, 7CTT, tr� 

$Cc ti:p xúc vRi nhi5u nguyên vXt li%u khác nhau (lá cây, gm, nh0a, gi(y, 

bìa...), qua ó tr� bi:t $Cc nh=ng thu�c tính và cách sD dEng tkng   

ch�i sao cho phù hCp (Ví dE:   ch�i bbng lá cây r(t m5m và df bV rách, 

  ch�i bbng bìa cattong, gi(y sZ bV $Rt và m�n ra n:u bV ch�m vào 

n$Rc...). 7i5u này góp ph6n không nhe vào vi%c phát tri)n kh' n*ng 

quan sát, ghi nhR có ch� Vnh và làm giàu v�n s�ng kinh nghi%m cho tr�. 
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Thông qua ch�i vRi 7DDH, 7CTT tr� có i5u ki%n phát tri)n trí t$<ng 

t$Cng, sáng t�o và kích thích kh' n*ng tìm tòi, khám phá. Hình th�c  

và tính n*ng c�a 7CTT có 'nh h$<ng :n quá trình tri giác, giúp tr� có 

c� h�i �i chi:u, so sánh và phân bi%t   ch�i công nghi%p vRi 7DDH, 

7CTT m�t cách �c lXp và sáng t�o.  

—  $�i vi phát tri)n tình c�m — k3 n4ng xã h�i: Trong quá trình ch�i vRi 

7CTT, tr� sZ h8c cách giao ti:p �ng xD m�t cách t0 nhiên, nhn nhàng, 

qua ó góp ph6n hình thành nhân cách cho tr�. Khi ch�i c"ng chính là 

khi tr� h8c, “H8c mà ch�i — ch�i mà h8c” (Ví dE: Khi ch�i vRi búp bê làm 

tk v'i, tr� h8c cách b: em, dm cho em *n, bi:t c6m thìa xúc cho búp bê 

*n...). Tr� thích thú, hào h�ng khi $Cc ch�i vRi chính   ch�i do cô giáo 

mình làm ra, tr� có c� h�i $Cc tr'i nghi%m nh=ng xúc c'm ic bi%t nh$ 

tình yêu th$�ng, lòng mong mu�n $Cc làm nh=ng i5u t�t np cho 

nh=ng ng$!i thân và h8c cách �ng xD phù hCp. 7i5u ó góp ph6n làm 

phong phú !i s�ng tâm h n c�a tr�. Mit khác, ch�i vRi 7DDH, 7CTT 

do chính cô giáo mình làm sZ hình thành < tr� thái � bi:t trân tr8ng, gi= 

gìn s'n phUm lao �ng c�a cô giáo,  ng th!i giáo dEc ý th�c ti:t ki%m 

cho tr� c"ng nh$ thói quen bi:t b'o v% môi tr$!ng xung quanh. 

—  $�i vi phát tri)n th) l6c: 7  ch�i còn giúp phát tri)n th) l0c, s�c kho� 

cho tr�.  

Khi $Cc ch�i vRi   ch�i yêu thích tr� sZ có tr�ng thái tinh th6n vui v�, 

s'ng khoái, các trò ch�i x:p hình bbng ve bao diêm, ve thu�c, xâu vòng 

bbng các lo�i h�t,... là ph$�ng ti%n góp ph6n rèn luy%n, phát tri)n các t� 

ch(t vXn �ng, kQ n*ng vXn �ng và phát tri)n các nhóm c� c�a tr�. 

—  $�i vi phát tri)n th7m m3: Trong quá trình ch�i vRi các   ch�i yêu 

thích, tr� quan sát, tìm hi)u v5 các s0 vXt hi%n t$Cng, i5u ó sZ giúp tr� 

nhXn ra cái np v5 màu sac, hình dáng, b� cEc..., nhXn ra $Cc nh=ng nét 

�c áo t�o nên s0 h(p d�n c�a 7DDH, 7CTT, gCi cho tr� s0 thích thú, 

phát tri)n kh' n*ng c'm thE cái np, t�o ra nh=ng rung �ng tinh t: 

trong tâm h n tr�. Vi%c quan sát các thu�c tính c�a 7DDH, 7CTT sZ góp 

ph6n phát tri)n < tr� s0 nh�y c'm �i vRi hình d�ng, màu sac, nhVp 

i%u..., làm cho các c'm xúc thUm mQ c�a tr� ngày càng tr< nên sâu sac 

h�n, trí t$<ng t$Cng ngày càng phong phú. S0 phong phú, a d�ng trong 

v� np c�a các 7DDH, 7CTT chính là y:u t� kích thích s0 xu(t hi%n c�a 

nh=ng rung �ng, nh=ng xúc c'm thUm mQ, hình thành nên tình c'm 

thUm mQ giúp tr� bi:t th$<ng th�c và mong mu�n t�o ra cái np trong t0 

nhiên, cu�c s�ng và ngh% thuXt. 
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Nội dung 2  

YÊU CẦU SƯ PHẠM ĐỐI VỚI ĐỒ DÙNG DẠY HỌC,  

ĐỒ CHƠI TỰ TẠO (1 tiết) 

B�n hãy suy nghQ, tr' l!i câu hei sau: 

Câu h�i: B�n hãy nêu nh3ng yêu c1u s4 ph�m �(i v)i �DDH, �CTT? 

—  7'm b'o tính giáo dEc: 

  

  

  

  

  

—  An toàn, v% sinh: 

  

  

  

  

  

—  ThUm mQ: 

  

  

  

  

  

—  7'm b'o tính th0c tifn: 

  

  

  

  

  

Hãy ��i chi
u vi nh�ng thông tin d�i �ây �) hoàn thi�n n�i dung tr� l�i 

câu h8i c�a b!n. 
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THÔNG TIN PHẢN HỒI [2,4]  

7DDH, 7CTT c6n ph'i b'o 'm nh=ng yêu c6u s$ ph�m sau: 

— $DDH, $CTT ph�i ��m b�o tính giáo d:c 

+  Có hình dáng, màu sac, âm thanh... h(p d�n tr�. 

+  Ph'n ánh v5 các s0 vXt, hi%n t$Cng xung quanh g6n g"i vRi tr�. 

+  Là ph$�ng ti%n giáo dEc, giúp tr� phát tri)n toàn di%n (th) ch(t, nhXn 

th�c, ngôn ng=, thUm mQ, tình c'm và kQ n*ng xã h�i). 

+  N�i dung và kích th$Rc phù hCp vRi ic i)m tâm, sinh lí c�a tr�. 

— $DDH, $CTT ph�i ��m b�o an toàn, v� sinh 

+  Nên làm 7DDH, 7CTT bbng nh=ng nguyên vXt li%u df lau rDa. 

+  7DDH, 7CTT ph'i s�n bbng nh=ng lo�i s�n không �c h�i.  

+  Các b� phXn, chi ti:t nhe c�a 7DDH, 7CTT c6n $Cc gan chac chan  

và không có c�nh nh8n sac.  

+  Các nguyên vXt li%u ) làm 7DDH, 7CTT c6n $Cc làm s�ch tr$Rc khi 

t�o thành   ch�i.  

—  $DDH, $CTT ph�i �<p 

+  Hình dáng, kích th$Rc, màu sac, b� cEc c�a s'n phUm th) hi%n s0 hài 

hoà, cân �i. 

+  S0 trau chu�t, g8n gàng trong tkng s'n phUm. 

—  $DDH, $CTT ph�i b�o ��m tính th6c ti=n 

+  Ph'n ánh $Cc xã h�i mà tr� ang s�ng. 

 

Nội dung 3 

QUAN SÁT MẪU ĐỒ DÙNG DẠY HỌC, ĐỒ CHƠI TỰ TẠO  

KẾT HỢP VỚI CHỈ DẪN CÁCH LÀM (4 tiết) 

B�n hãy suy nghQ, tr' l!i các câu hei sau và ghi ý ki:n c�a b�n vào v<  

h8c tXp: 



LÀM  ĐỒ DÙNG DẠY HỌC,  ĐỒ CHƠI TỰ  TẠO  |   
125 

Câu h�i 1: B�n hãy li5t kê các nguyên v7t li5u làm �DDH, �CTT mà  

b�n bi!t. 

—  Nguyên vXt li%u thiên nhiên: 

  

  

  

  

  

—  Nguyên vXt li%u tái sD dEng: 

  

  

  

  

  

—  Nguyên vXt li%u mua sJn: 

  

  

  

 

  

  

Hãy �>c thông tin d�i �ây và b? sung vào n�i dung câu tr� l�i c�a b!n. 

THÔNG TIN PHẢN HỒI 

Các nguyên vXt li%u làm 7DDH, 7CTT g m: 

a. Nguyên v7t li5u thiên nhiên 

— Lá cây, cành cây, hoa, qu� và h!t 

7ây là các lo�i lá cây, cành cây có nhi5u màu sac, kích th$Rc, hình d�ng 

khác nhau và r(t df ki:m tk thiên nhiên ) làm thành các   ch�i  

vô cùng phong phú theo ý thích.  

Ví d=: Tk lá cây có th) làm thành   ch�i con cá, con b$Rm, cái kèn...; 

Qu' cà pháo, qu' bàng gan l�i vRi nhau t�o thành con gà, con vVt, con 

ki:n... M�t s� lo�i h�t h�t có th) xâu l�i thành chumi vòng cho tr� ch�i. Các 

lo�i h�t h ng xiêm, h�t mít, h�t v'i, h�t na... cho tr� ch�i x:p hình, :m. 
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 — V8 �c, ngao, trai, h
n, sò 

Ve �c, ngao, trai, h:n, sò là nguyên vXt li%u r(t df ki:m và có th) làm 

thành các   ch�i nh$: Xâu các ve �c ) t�o thành chumi vòng c�, gan 

các ve ngao, h:n t�o thành hình thù các con vXt, cây c�i hay s�n các màu 

khác nhau lên ve con ngao, h:n cho tr� ch�i trò ch�i phân bi%t, :m, 

thXm chí cho tr� sD dEng nh=ng chi:c ve con trai có kích th$Rc  

khác nhau ) làm thành b�   n(u *n: ve to làm n i, ch'o, ve nhe làm 

bát, Qa... 

— R'm, r!, v8 trEng, lông gà...  

R�m, r� là lo�i nguyên vXt li%u r(t df ki:m < các vùng nông thôn, vì vXy 

GV có th) tXn dEng ) làm các   ch�i �n gi'n nh$ búp bê, m", � gà, � 

chim. Nh=ng chi:c lông gà sau khi $Cc rDa s�ch, ph�i khô làm thành 

qu' c6u lông ) ch�i trò ch�i tung — bat, làm uôi cho con công hoic 

trang trí v$�ng mi%n �i 6u. 

Ve tr�ng c"ng là m�t trong s� các nguyên li%u r(t df ki:m. Nh=ng chi:c 

ve tr�ng này sau khi $Cc rDa s�ch, ph�i khô GV làm thành nh=ng chú 

h5 ng� nghQnh hoic àn gà/ vVt ang d�n àn con i ki:m m i... 

—  Tre nEa, trúc, mai, vHu, song, mây, giang 

Tk các �ng/o�n tre, n�a có kích th$Rc dài ngan, to nhe khác nhau, có 

th) làm b� l ng tháp, b� gõ, xúc xac, c6n câu cá, tàu ho', tàu thuw, ô tô... 

hoic tk nh=ng o�n trúc, tre nhe có th) cat ngan r i nhu�m màu ) làm 

  ch�i xâu h�t. Tk giang, mây có th) làm nhi5u   ch�i dân gian nh$ 

mit n�, èn ông sao... 

—  GJ 

Gm là nguyên vXt li%u df ki:m, ic bi%t là các m'nh gm nhe có th) s$u 

t6m tk các cDa hàng c�a thC m�c. 7  ch�i làm tk gm có � b5n cao, df 

b'o qu'n, df v% sinh và an toàn vRi tr�.  

Tk các mUu gm bé nh(t c"ng có th) làm   ch�i cho tr�. Các kh�i gm nhe 

hình tròn, vuông, ch= nhXt... $Cc s�n các màu e, vàng, xanh có th) 

dùng làm   ch�i x:p hình, x:p ch ng, x:p c�nh hay sD dEng trong trò 

ch�i phân lo�i theo d(u hi%u (màu sac, kích th$Rc, hình d�ng). Tk các 

m'nh gm to nhe khác nhau có th) ghép thành ô tô, các lo�i xe có bánh, 

nh=ng b� bàn gh:, nh=ng ngôi nhà, nh=ng chi:c h�p xinh xinh ) cho 

tr� ch�i hoic làm các con r�i cD �ng, làm   ch�i ghép hình tk các 
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m'nh r!i, làm   ch�i lô tô hay ôminô v5 các con vXt, hoa qu', ph$�ng 

ti%n giao thông. 

—  S> dLa 

x m�t s� vùng nông thôn, s8 dka là nguyên vXt li%u df ki:m. Tk s8 dka 

có th) làm ôi thùng gánh n$Rc, tr�ng/mõ cho tr� gõ, h�p 0ng   ch�i... 

b. Nguyên v7t li5u tái s> d=ng 

GiMy bìa, ho! báo, phong bì, b�u thi
p và v8 h�p cattong các lo!i 

7ây là ngu n nguyên vXt li%u vô cùng phong phú, df ki:m và df làm 

thành nhi5u th�   ch�i khác nhau. Tk sách v< c", nh=ng t(m bìa 

cattong, ve h�p bánh kno... có th) làm nh=ng con vXt cD �ng $Cc tay 

chân, hoic các con vXt minh ho� cho chuy%n k), làm nh=ng b� lôtô hay 

ôminô. Bìa và gi(y trang thu nhit $Cc có th) óng thành quy)n 

album, dán tranh/'nh ) tr� xem và “k) chuy%n” sáng t�o. 7ôi khi 

nh=ng quy)n album này còn $Cc sD dEng ) l$u gi= hình ép khô ce cây, 

hoa lá, tranh tk lá hoa khô hoic các con côn trùng. 

VRi nhi5u thao tác khác nhau (g(p, cat...), tk gi(y bìa và ve h�p có th) 

làm nhi5u   ch�i sinh �ng, chyng h�n tk t! gi(y g(p thành máy bay, 

m" calô, con thuy5n, con chim, bông hoa, cái máy 'nh... Tk ve h�p m�t, 

h�p bánh có th) làm thành tivi, ài catsét, b� bàn gh: và các con vXt 

(mèo, lCn, chó, the...).  

V�i v:n, bít tMt, g4ng tay cN 

Tk nh=ng mi:ng v'i vEn, bít t(t, g*ng tay c" vRi nhi5u màu sac khác 

nhau, có th) làm con r�i, áo cho búp bê.  

Các lo!i v8 h�p sOt tây, chai, l>, thìa nh6a, v8 �& h�p 

Ve h�p sat tây, chai l8 nh0a, ve   h�p là ph: li%u df ki:m, nh(t là < các 

thành ph�. Tk các lo�i ve h�p này có th) làm nhi5u   ch�i nh$: ve h�p 

s=a b�t có th) làm tr�ng c�m, ve h�p s=a chua làm con công, con the, 

con lCn, xúc xac...  

c.  Nguyên v7t li5u mua s?n 

Các nguyên vXt li%u mua sJn khá phong phú v5 ch�ng lo�i, bao g m: (t 

nin, gi(y các lo�i (gi(y trang, gi(y màu, gi(y trang kim, gi(y bóng kính...), 

mút x�p, các lo�i dây (dây ruyb*ng, dây kim tuy:n, dây nilong...), b*ng 

dính, h  dán... 

Câu h�i 2: Hãy quan sát các �DDH, �CTT trên bàn và nêu cách làm? 
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THÔNG TIN PHẢN HỒI: (Giáo viên h$Rng d�n cách làm) 

1. Đồ dùng dạy học, đồ chơi tự tạo làm từ nguyên vật liệu thiên nhiên 

[2,4,7,9,11]   

a.  Làm tB các lo�i quC 

Các con r	i  

Cách 1 

Chu7n bQ 

— Các lo�i rau, c� (khoai, cà r�t, bap ngô), các lo�i qu'. 

— Thanh tre dài tk 10 — 20cm, m'nh v'i kích th$Rc (25 × 30cm). 

—  Gi(y màu, keo dán. 

Cách làm 

— Ch8n nh=ng lo�i rau, qu', c� vka ph'i, cat g8t làm 6u con r�i. 

— Cat gi(y màu làm mat, m"i, m m c�a con r�i (có th) dùng h�t m en 

làm mat, mi:ng cà r�t làm m m). 

— Cam 6u con r�i vào thanh tre. L(y lá hn (hoic lá hành, râu ngô...)  

làm tóc. 

— Dùng v'i làm váy cho con r�i. 

 

Cách 2 

Chu7n bQ 

— Ve qu' dka khô. 

— H�t h�t, m'nh san hô (mi:ng x�p, bìa c�ng). 

— Các o�n trúc (tre) nhe, rmng. 

— C� Xu. 
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Cách làm 

— L(y ve qu' dka khô, cat l(y 

1

4

ve qu' dka 

ó, sau ó l(y gi(y ráp ánh nhJn. 

—  Dùi 5 cái lm xung quanh mép ngoài m'nh 

ve dka khô ã ánh nhJn (theo các s�: 1, 2, 

3, 4, 5), xâu vào 2 cái lm s� 1 và s� 2, mmi lm 

m�t sCi dây dài kho'ng 8 — 10cm; xâu vào 

mmi lm s� 3 và 4 m�t sCi dây dài 6 — 8cm; xâu 

vào lm s� 5 m�t sCi dây dài 15 — 20cm (H.a). 

— Làm chân con r�i: mmi sCi dây < lm s� 1 và 

s� 2 xâu vào 2 o�n trúc (mmi o�n dài 

3cm) ) làm ùi và cyng chân. Sau ó, xâu 

ti:p m�t lo�i h�t to ã Ec lm vào cu�i sCi dây ) làm bàn chân. Bu�c that 

nút 6u dây l�i ) h�t không bV tu�t ra ngoài. 

— Làm tay con r�i: Mmi sCi dây < lm 3 và s� 4 xâu 2 mUu trúc, mmi mUu dài 

2cm ) làm cánh tay con r�i. Sau ó, bu�c ti:p vào 6u mmi dây m�t 

mUu san hô nhe hoic mi:ng x�p (bìa c�ng) có hình bàn tay, làm bàn tay 

con r�i (H.b). 

—  Làm 6u con r�i: L(y m�t c� Xu làm hình 6u ng$!i; Ec m�t lm xuyên 

d8c c� Xu (hình 6u ng$!i). Sau ó, xâu sCi dây < lm s� 5 qua lm c� Xu, 

gan sát 6u vRi thân con r�i r i that nút dây sát trên Bnh 6u ) gi= 6u 

con r�i cho chit. Xâu ti:p m�t h�t nhe vào sCi dây ó — that nút phía 6u 

trên cùng c�a sCi dây — h�t này ) c6m khi i5u khi)n r�i. Gan các h�t 

h�t ) làm mat, m m, m"i c�a con r�i và có th) cam 2 �ng nh0a nhe vào 

6u con r�i ) làm *ng ten (H.c)  

H�u cao c� 

Chu7n bQ 

— 1 c� cà r�t dài, nhe vka ph'i. 

— 4 o�n tay tre có m(u < 1 6u. 

— Que tre (t*m tre). 

Cách làm 

— Ch8n ph6n to c�a c� cà r�t cat 1 o�n ) làm thân h$�u (a). 

 

H.a 

H.b 

H.c 

5 

3 

4 

2 
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— Ph6n nhe còn l�i cat làm 4 o�n ngan bbng nhau (b). 

— Dùng que tre xuyên qua 3 o�n ngan làm c� (c). 

— G8t m�t o�n ngan còn l�i có hình chóp làm 6u h$�u. 

— Gan 6u h$�u vRi c� h$�u bbng t*m tre (d). 

— Gan thân h$�u vRi c� h$�u bbng t*m tre. 

— Cam 4 o�n tay tre nhe làm chân h$�u, 6u m(u ) làm móng h$�u (e). 

  

L�t ��t  

Chu7n bQ 

— 1 qu' b$<i. 

— 1 qu' cam. 

— 2 qu' chanh. 

— 4 t*m tre. 

— Gi(y màu. 

— H  dán. 

Cách làm 

— L(y qu' b$<i làm thân, qu' cam làm 6u, 2 qu' chanh làm tay cho lXt  

Xt (a). 

— Cat 1 lát phía 6u qu' b$<i (b) tBa r*ng c$a thành vòng c� (c). 

— Dùng 3 t*m tre gan: vòng c� vRi thân, 6u vRi vòng c� và 2 tay vào thân 

lXt Xt. 

— Dùng gi(y màu cat thành mat, m"i, mi%ng r i dán vào 6u lXt Xt (d). 

a 

b 

c 

d 

e 
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Búp bê  

Chu7n bQ 

— 2 ve qu' dka khô: 1 to và 1 nhe. 

— H�t h�t, ve sò. 

— M'nh v'i nhe. 

Cách làm 

— Làm s�ch và dùng gi(y ráp ánh nhJn phía 

ngoài ve hai qu' dka. 

— Cat l(y 

3

4

ve qu' dka khô nhe ) làm 6u búp bê. 

— Cat l(y 

1

4

 ve qu' dka khô to dùng làm thân búp bê. 

— Trên ve dka làm 6u búp bê gan h�t h�t làm mat, m"i, mi%ng búp bê. 

Trên Bnh 6u búp bê (phía 6u ve qu' dka không cat), ta dùng keo gan 

các sCi x� dka (t�, len) ) làm tóc búp bê. 

— Úp 

1

4

 ve qu' dka làm thân xu�ng và gan 6u búp bê vào thân c�a nó. 

L(y m'nh v'i quàng xung quanh thân búp bê ) làm áo. 

Tranh con mèo 

Chu7n bQ 

—  H�t thóc, h�t Xu, h�t nhãn. 

—  Keo dán. 

— 1 t(m gm hình ch= nhXt. 

 

a 

b 

c 

d 
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Cách làm 

— VZ hình con mèo trên t(m gm hình ch= nhXt. Sau ó, dùng keo gan l6n 

l$Ct các h�t thóc lên hình vZ con mèo (các h�t thóc ph'i gan sát khít 

nhau). Gan 2 h�t m en làm mat mèo, h�t nhãn làm m m mèo. 

—  7óng b�c tranh con mèo vào khung kính. 

—  T$�ng t0 ta có th) làm nhi5u b�c tranh khác nh$: b�c tranh bông hoa, 

b�c tranh con cò,... 

 

 

Tranh lá khô 

Chu7n bQ 

— Các lo�i lá cây màu vàng, xanh, e. 

— Keo dán. 

— Bìa cattong hình vuông 

Cách làm 

—  SD dEng lá cây không bV rách, rDa s�ch ) khô n$Rc. Sau ó, ép nh=ng 

chi:c lá vào các trang c�a quy)n sách cho lá khô và phyng (khi ép lá 

ph'i vu�t cho lá phyng). 

— Khi lá ã khô, l(y nh=ng chi:c lá ó ra khei trang sách, cat và sap x:p 

chúng theo hình d�ng c�a các con vXt,   vXt, cái thuy5n, c� cà r�t, con 

chu n chu n. 

— Dùng keo dán các con vXt,   vXt... vka t�o thành lên t(m bìa cattong 

hình vuông hoic hình ch= nhXt. 
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— Ép plastic và cho vào khung kính treo trong lRp h8c. 

 

b.  Làm bDng v� (c, ngao, trai, h!n, sò 

Con b�!m  

Chu7n bQ 

— 2 ve h:n li5n nhau. 

— 1 m'nh tre meng dài kho'ng 2 — 3cm, r�ng 0,3 — 0,5cm. 

— Dây thép ( ng) nhe, dài. 

— B*ng dính (keo dính). 

Cách làm 

— Ve h:n làm cánh b$Rm và m'nh tre làm thân tr$Rc b$Rm. 

— Dùng b*ng dính (hoic keo dính) ính thân b$Rm vào cánh b$Rm. 

— Có th) làm 2 con b$Rm r i ính chung vào m�t sCi dây, treo lên cho np. 

Con công, con chó  

Chu7n bQ 

— Ve �c, ve ngao, h:n $Cc rDa s�ch và ph�i khô. 

— Keo dán. 

— Dây c$Rc. 
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Cách làm 

— Dùng keo gan các ve sò, �c, ngao... l�i vRi nhau ) t�o thành các con vXt 

ng� nghQnh. 

 

c.  Làm bDng tre, b4�ng  

B% x'p tháo — l)p  

Chu7n bQ 

— Các o�n tre thyng, tròn, to 5u nhau ($!ng kính c�a o�n tre kho'ng 

5cm). 

— M�t mi:ng gm hình ch= nhXt (kích th$Rc c�a các c�nh: chi5u dài 30cm; 

chi5u r�ng 20cm) ) làm :. 

— Các thanh tre tròn. 

— Gi(y ráp. 

— Quang d6u hoic s�n. 

Cách làm 

B� tháo lOp các khúc tre vào �
 có m�t c>c 

—  Cat o�n tre thành các khúc (kho'ng 7 — 10 khúc), có � dài chênh l%ch 

nhau 2cm (o�n th� nh(t: 10cm; o�n th� hai: 12cm; o�n th� ba: 

14cm... o�n th� 7: 22cm. 

— Khoan (Ec) th�ng m�t lm tròn có $!ng kính kho'ng 1,3cm và dùng 

m�t thanh tre tròn, dài kho'ng 30cm cam chac vào cái lm vka Ec < 

mi:ng gm dùng ) làm :. 

— Dùng gi(y ráp ánh nhJn các khúc tre và : gm, sau ó s�n hoic quang 

d6u cho np. 
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B� tháo lOp các khúc tre vào �
 có nhiUu c>c 

— Cat o�n tre tròn thành 15 khúc có � dài kho'ng 2,5cm (các khúc tre 

này ph'i có lm r�ng, không l(y o�n tre có 6u mit). 

— Cat thanh tre tròn có $!ng kính 1cm thành 5 o�n, � dài c�a mmi o�n 

theo th� t0: 15cm; 12cm; 9cm; 6cm và 3cm ($!ng kính c�a thanh tre 

ph'i nhe h�n lm rmng < mmi khúc tre ) 

tr� có th) tháo — lap các khúc tre $Cc df 

dàng). 

— Làm cái :: L(y o�n tre to có � dài kho'ng 

25cm, tr� ôi l(y m�t nDa ) làm thân :. 

Trên thân c�a : khoan 5 cái lm tròn, 

$!ng kính mmi lm r�ng kho'ng 1,1cm; 

kho'ng cách các lm cách 5u nhau. Sau 

ó, cam 5 o�n tre tròn vào 5 cái lm theo 

th� t0 tk dài :n ngan (chú ý: � to c�a 

thanh tre ph'i cam vka khít vào lm trên 

thân : cho chac). 

— Dùng gi(y ráp ánh nhJn các khúc tre, thân :, thanh tre r i s�n các 

khúc tre và : thành nhi5u màu khác nhau. 

B% x'p l*ng  

Chu7n bQ 

— 5 o�n tre có � to, nhe khác nhau (5 o�n tre có th) l6n l$Ct l ng vào 

nhau). 

— Gi(y ráp. 

— Bìa màu ) làm áy các h�p. 

— H  (keo) dán. 
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Cách làm 

— Mmi o�n tre cat l(y m�t khúc, � dài c�a mmi khúc 

kho'ng 15cm. 

— Làm áy các h�p tre: dùng bìa màu cat thành 5 hình 

tròn (5 hình tròn này t$�ng �ng vRi áy c�a 5 khúc 

tre). 7$!ng kính c�a mmi khúc tre t$�ng �ng là 2cm. 

Xung quanh (phía ngoài) mmi hình r*ng c$a — � sâu 

c�a r*ng c$a kho'ng g6n 1 cm. H.a. 

— Dùng gi(y ráp ánh nhJn các khúc tre. 

— Dán các hình tròn vào m�t 6u c�a tkng khúc tre 

t$�ng �ng (chú ý ) khúc tre vào trong hình tròn). 

Sau ó g(p ph6n thka < xung quanh hình tròn (ph6n 

r*ng c$a) lên phía trên thân c�a khúc tre và dùng h  

dán chac l�i ) làm áy các khúc tre. H.b, c. 

Thuy,n  

Chu7n bQ 

— 1 �ng lu ng (b$�ng, tre) to, dài kho'ng 30cm — �ng lu ng ph'i $Cc bVt 

kín 2 6u bbng 2 �t (6u mit) tre ) n$Rc không th) vào trong �ng $Cc. 

— 2 �ng lu ng nhe (to bbng 1/3 �ng b$�ng to); dài kho'ng 10cm (�ng $Cc 

bVt kín 2 6u bbng 6u mit tre). 

—  2 que tre (dùng làm trEc ) gan 2 �ng lu ng nhe vào �ng lu ng to). 

Cách làm 

—  Cat be 1/3 thân �ng lu ng to theo chi5u d8c (cat g6n :n 6u mit thì 

dkng l�i không cat be ph6n 6u mit). Sau ó, dùi 2 cái lm xuyên tk s$!n 

bên này sang s$!n bên kia c�a �ng lu ng (hai lm < 2 bên s$!n ph'i �i 

x�ng nhau). (H.a). 

— Mmi �ng b$�ng nhe, ta c"ng Ec 2 cái lm sao cho � lRn và kho'ng cách 

gi=a 2 lm ó ph'i bbng � lRn và kho'ng cách gi=a 2 lm < �ng lu ng to  

() khi tra trEc gan �ng lu ng to và 2 �ng lu ng nhe vào 2 bên $Cc  

df dàng). 

— L(y que tre to vka bbng � lRn c�a lm vka Ec trên �ng lu ng. Sau ó, 

xuyên que tre qua 2 lm �i x�ng trên �ng lu ng to, r i lap vào mmi bên 

c�a �ng lu ng to 1 �ng lu ng nhe. Phía 6u c�a �ng lu ng (thuy5n) gan 1 

 

H.a 

H.b 

H.c 
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que tre dài kho'ng 15cm làm c�t bu m c�a thuy5n, l(y lá hoic m'nh v'i 

cat thành hình cánh bu m và gan lên c�t bu m. (H.b) 

  

�. Làm tB v� trEng, r�m 

Con cá vàng 

Chu7n bQ 

— Ve tr�ng vVt hoic gà: 7Xp nhn m�t 6u c�a qu' tr�ng chB khoét m�t lm  

càng nhe càng t�t, � h:t lòng tr�ng, rDa s�ch, nhúng n$Rc sôi r i em 

ph�i khô. 

— Gi(y màu. 

— H  dán, kéo. 

Cách làm 

— Làm mat cá: L(y gi(y màu en hay nâu cat 2 hình tròn nhe có $!ng 

kính 1cm, cat m�t $!ng vào tâm c�a hình tròn, xong dán cu�n l�i. Sau 

ó, dán 2 mat cá vào phía 6u to c�a qu' tr�ng. 

— Làm uôi và vây cá: G(p ôi m�t m'nh gi(y hình ch= nhXt ) cat uôi cá; 

cat vây cá c"ng làm t$�ng t0. 

— Tr$Rc khi dán uôi và vây cá ta l(y kim xâu ngang l$ng c�a qu' tr�ng, 

bRt l�i m�t o�n dây ) treo. 

— Dán kín 6u th�ng bbng cách: tùy theo � lRn c�a 6u th�ng c�a qu' 

tr�ng mà cat m�t hình tròn bbng gi(y, r i cat m�t $!ng thyng tk ngoài 

vào tâm $!ng tròn ó, sau ó dán cu�n l�i nh$ cái nón. (Hình vZ) 

—  L(y màu b�t tô vZ thêm cho con cá sinh �ng. 

H.a H.b 
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T$�ng t0 nh$ vXy làm con lCn, con công, con the.           

 

   

Búp bê 

Chu7n bQ 

— M�t nam r�m chu�t s�ch, cat bbng nhau. 

— L�t m5m. 

Cách làm 

Búp bê trai 

— Ch(p ôi nam r�m (a) thành (b). 
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— L(y l�t bu�c m�t nút < 6u nam r�m làm 6u búp bê (c). 

— Tách < 2 bên c�nh, mmi bên 4 — 5 sCi r�m, bu�c túm 2 6u làm tay. 

— Bu�c thêm m�t nút < gi=a làm mình búp bê (d).  

— Tách chm r�m còn l�i làm 2, bu�c túm 1 6u làm chân thành búp  

bê trai. 

 

Búp bê gái  

— Làm gi�ng nh$ búp trai tk (a)  

:n (d).  

— Dùng kéo tBa nh=ng sCi r�m bên 

ngoài thành váy búp bê. 

— Tách chm r�m còn l�i làm 2, bu�c 

túm 1 6u làm chân thành búp  

bê gái. 

 

 

 

2.  1* dùng d4y h5c, �* chi t6 t4o làm t7 nguyên v�t li8u tái s: d;ng [2, 4, 

7, 8,  9, 10] 

a.  Làm bDng giFy bìa, ho� báo và v� hGp cattong  

Con r	i  

Chu7n bQ 

— Gi(y bìa c�ng. 

— Búp màu vZ (hoic bút chì màu), sCi len, keo dán. 

 

a 

b c 

d 
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Cách làm 

Cách 1 

— VZ hình con r�i lên t! gi(y c�ng, 

vZ nét mit con r�i. 

— Cat l(y hình vZ con r�i (chú ý 

ph6n mình con r�i ph'i cu�n 

$Cc vòng tròn ) l ng vka ngón 

tay vào. (H.a). 

— Cu�n tròn hình ng$!i con r�i, dán 2 mép ngoài l�i, sau ó l ng con r�i 

vào 6u ngón tay cho tr� ch�i. 

Cách 2 

— VZ hình m�u em bé lên gi(y bìa c�ng 

(kích th$Rc t! gi(y kho'ng 10 × 15cm). 

— VZ nét mit, vZ trang trí qu6n áo cho 

em bé. 

— Cat 2 lm nhe < phía d$Ri mình em bé 

) xuyên 2 ngón tay qua bàn chân em 

bé. Khâu sCi len lên 6u ) làm tóc 

cho em bé. 

— Khi ch�i, lu n 2 ngón tay (ngón tre  

và ngón gi=a) vào 2 lm < phía d$Ri 

mình hình em bé ) làm 2 chân cho 

em bé i. 

Cách 3 

Chu7n bQ 

— S$u t6m t�p chí, sách báo có các hình tr� trai/ gái. 

— SCi dây kZm (thép) b8c nhung (v'i) có � dài kho'ng 15 — 20cm. 

— B*ng dính hoic keo dán. 

Cách làm 

— Cat l(y hình tr� trai/ gái tk các t! t�p chí, sách báo. 

— Dán hình tr� vka cat lên t! bìa c�ng, sau ó cat be ph6n thka c�a t! bìa 

c�ng (cat theo hình ng$!i). 

 

 

H.a H.b 
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— U�n cong sCi dây kZm làm thành chân ng$!i (H.a). 

— Dùng b*ng dính (keo dán) dán con r�i vào sCi dây kZm ã u�n cong (dán 

mit sau l$ng con r�i vào dây kZm) (H.b). 

— Khi i5u khi)n móc các ngón tay vào vòng tròn c�a dây kZm bng sau 

con r�i. 

 

 

BDc tranh chùm nho  

Chu7n bQ 

— Lõi gi(y v% sinh, gi(y màu, kéo, m�t t! gi(y in. 

Cách làm 

— Cat ngang lõi gi(y thành nh=ng vòng tròn d6y kho'ng 1cm. Gan các vòng 

tròn ã cat vRi nhau theo hình chùm nho. VZ hoic cat dán thêm cành và 

lá nho. 

— Gan hình chùm nho vào gi(y to và treo lên lRp ) trang trí. 

 

H.a H.b H.c 
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Sân khGu múa r	i 

SX d:ng v8 ti vi h8ng  

— Be toàn b� các linh ki%n bên trong và mit chan hình i, chB l(y ve  

bên ngoài. 

— Làm m�t màn v'i kéo che chm tr�ng (ph6n 

màn hình — màn kéo phía trong). 

— Khi bi)u difn múa r�i, cô giáo n(p phía sau 

ve vô tuy:n, kéo màn v'i che ra và $a con 

r�i xu(t hi%n tr$Rc kho'ng tr�ng c�a ve ti vi 

(mit màn hình) (H. a). 

SX d:ng mYt bàn 

— Dùng bàn hình ch= nhXt (bàn to). Sau ó, kê 

bàn nbm xu�ng (mit bàn quay v5 phía tr�). 

— Khi bi)u difn múa r�i, cô ng i n(p sau mit bàn 

và $a con r�i lên trên ) bi)u difn (H.b). 

SX d:ng v8 h�p cattong to 

— Trên m�t mit c�a h�p (mit h�p to nh(t) cat 

m�t ch= nhXt (không cat sát mép h�p mà chka l�i m�t kho'ng) ) làm 

màn 'nh, mit h�p �i di%n vRi màn 'nh cat be i. 

—  Khi bi)u difn múa r�i, cô it h�p ó lên bàn (màn 'nh quay v5 phía tr�) 

và ng i n(p phía sau màn hình, $a con r�i ra kho'ng tr�ng c�a màn 

hình ) bi)u difn (H.c). 

— Ngoài ra có th) dùng cDa s� hay m�t s�   vXt khác t$�ng t0, ta có th) 

d0ng lên m�t sân kh(u múa r�i ) bi)u difn cho tr� xem. 

1* chi kh!p ghép  

Chu7n bQ 

— Bìa cattong dày, c�ng. 

— S�n màu hoic quang d6u. 

Cách làm 

— Cat bìa cattong thành nh=ng hình tròn, vuông, ch= nhXt, tam giác, lEc 

giác. Các hình có kích th$Rc bbng nhau. 

 

H.a 

H.b 

H.c 
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— Cat các rãnh nhe < xung quanh mmi lo�i hình (các rãnh này cách 5u 

hoic �i x�ng nhau). 

— Dùng s�n (hoic quang d6u) s�n các hình vRi các màu sac khác nhau. 

 

 

 

Con sâu s	 

Chu7n bQ 

— Bìa cattong. 

— Bút, màu vZ hoic bút chì màu. 

Cách làm 

— Trên m�t t(m bìa cattong th� nh(t, vZ 11 hình tròn t�o thành hình con 

sâu. Hình tròn th� nh(t vZ mit con sâu, 10 hình tròn còn l�i vi:t vào mmi 

hình m�t ch= s� theo th� t0 tk 1 :n 10 (H.a). 

— VZ 11 hình tròn trên t(m bìa cattong th� hai, các hình tròn này có kích 

th$Rc bbng các hình tròn trên t(m bìa cattong th� nh(t. Hình tròn th� 

nh(t vZ mit con sâu, 10 hình tròn còn l�i vi:t vào mmi hình m�t ch= s� 

theo th� t0 tk 1 :n 10. Sau ó, cat r!i các hình tròn này ra (H.b).  
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Tranh lô tô 

Chu7n bQ 

— Bìa cattong c�ng, np và chac. 

— Bút, màu vZ hoic bút chì màu. 

Cách làm 

— Làm b�ng lô tô: Cat bìa cattong thành các hình ch= nhXt, kích th$Rc c�a 

mmi hình bbng 16 × 12cm. Trên mmi hình ch= nhXt chia thành 4 ô bbng 

nhau. Trong mmi ô vZ hoic cat dán m�t b�c tranh nhe v5 các lo�i hoa, 

hoic qu', con vXt... (chú ý hình < các ô không $Cc lip l�i). 

Ví d=: Trên 4 ô c�a b'ng hình ch= nhXt th� nh(t vZ 4 lo�i hoa (hoa h ng, 

hoa cúc, hoa sen, hoa ào); 4 ô c�a b'ng hình ch= nhXt th� hai có 4 lo�i 

qu' (ào, kh:, táo, na);... 

Hoa h ng Hoa sen 

Hoa cúc Hoa ào 

  —  Làm quân bài lô tô: Cat bìa cattong thành các quân bài hình ch= nhXt có 

kích th$Rc: 4 × 3cm. Trên mmi quân bài này vZ m�t hình gi�ng vRi m�t 

hình trong các hình trên các ô c�a b'ng lô tô (chú ý: s� quân bài có th) 

nhi5u h�n s� ô c�a các b'ng lô tô và s� hình vZ < các quân bài ph'i có 

6y � các hình vZ trên các ô c�a b'ng lô tô). 

T$�ng t0 nh$ trên, ta có th) làm tranh lô tô v5 các ch= cái, ch= s�... 

1ô mi nô 

Chu7n bQ 

— Ve bánh xà phòng, bao thu�c lá (ve c�ng và còn nguyên hình dáng). 

—  Gi(y trang, màu vZ hoic bút chì màu. 

— H  dán. 

Qu' ào Qu' táo 

Qu' kh: Qu' na 

H.a H.b 
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Cách làm 

— Cat gi(y trang thành các hình có kích th$Rc bbng kích th$Rc các mit c�a 

ve h�p bánh xà phòng, ve bao thu�c lá. K� m�t $!ng thyng chia ôi các 

t! gi(y trang vka cat $Cc thành hai ph6n. Trên mmi ph6n c�a t! gi(y 

trang ó vZ m�t b�c tranh khác nhau và mmi b�c tranh này $Cc vZ lip 

l�i m�t l6n trên ph6n kia c�a t! gi(y khác. 

Ví d=: x t! gi(y trang th� nh(t vZ hai b�c tranh: bông hoa cúc và ngôi sao 

5 cánh; t! gi(y th� hai vZ: ngôi sao 5 cánh và Mit Tr!i; t! gi(y th� ba vZ: 

bông hoa cúc và con ong; ... 

— Dán các t! gi(y ã vZ hình có kích th$Rc t$�ng �ng lên các mit c�a các 

ve h�p ) t�o thành quân bài ôminô. 

Xe ô tô   

Chu7n bQ 

— Các lo�i ve h�p s=a bbng gi(y c�ng hoic các lo�i ve h�p khác có hình 

d�ng hình ch= nhXt (còn nguyên hình d�ng). 

—  Que tròn có $!ng kính kho'ng 0,5cm; dài kho'ng 12cm. 

— Các nút chai tròn, h�t h�t. 

Cách làm 

—  L(y ve h�p s=a bbng gi(y c�ng, kích th$Rc c�a ve h�p 20 × 11 × 5cm. 

— Trên m�t mit to c�a h�p s=a, vZ m�t hình ch= nhXt có kích th$Rc 

kho'ng 10 × 6cm (chú ý: c�nh chi5u dài c�a hình ch= nhXt cách mép mmi 

c�nh chi5u dài c�a h�p là 2,5cm; c�nh chi5u r�ng c�a hình ch= nhXt 

cách mép mmi c�nh chi5u r�ng c�a h�p là 5cm. 

—  Sau ó, dùng dao tr� hoic kéo cat r!i theo 3 c�nh c�a hình ch= nhXt vka 

vZ trên ve h�p (cat hai c�nh chi5u dài và m�t c�nh chi5u r�ng c�a hình 

ch= nhXt), cat be i 2/3 chm hình ch= nhXt vka cat, gi= l�i 1/3. G(p ng$Cc 

1/3 ph6n còn l�i lên (gXp vuông góc vRi mit h�p) ) làm mui xe ô tô. 

— x mit bên s$!n c�a ve h�p (mit nhe theo chi5u dài c�a h�p), dùi 2 lm tk 

mit s$!n bên này thông sang mit s$!n bên kia c�a ve h�p (chú ý: 2 lm 

này lui v5 2 6u ve h�p và lm to ) xuyên vka que tre). 

— L(y 4 nút chai hình tròn làm bánh xe. Mmi nút chai ch8c 1 lm < gi=a nút. 

— L(y que tre xuyên qua 2 lm tk s$!n bên này sang s$!n bên kia c�a ve h�p 

) làm trEc xe. Sau ó, lap vào mmi 6u c�a que tre m�t nút chai to  
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(bánh xe). Và ngoài cùng c�a 6u que tre làm cái ch�t chit ) gi= cho 

bánh xe khei r!i ra khei trEc xe. 

— L(y 2 nút chai nhe gan < phía 6u ô tô ) làm èn pha và bu�c dây phía 

tr$Rc 6u xe ) cho tr� kéo xe ô tô. 

*  Chú ý: Khi Ec lm trên thân 

xe (ve h�p s=a) ph'i tính 

toán sao cho khi tra trEc và 

bánh xe vào thì thân xe ph'i 

$Cc nâng lên khei mit (t 

và lm < bánh xe có tB l% vka 

ph'i vRi trEc xe (n:u lm < 

bánh xe quá r�ng so vRi trEc 

thì khi “xe ch�y”, xe sZ bV xiêu vno, còn n:u lm bánh xe khít chit vRi trEc 

xe thì xe sZ khó hoic không “ch�y” $Cc. 

b. Làm tB vCi v=n 

Các con r	i làm bKng gLng tay 

R�i con th8, con chu�t  

Cách 1 

Chu7n bQ  

— G*ng tay màu trang, v'i vEn màu h ng. 

— H�t nhãn, bông gòn, len, bút d� và màu vZ. 

Cách làm 

— Cat l(y ngón tay cái c�a g*ng tay (cat sát vào phía thân g*ng tay). 

— L(y v'i màu h ng cat thành 2 tai the (chú ý tB l% cân �i gi=a tai và thân the). 

— Dán hoic khâu 2 tai the lên phía 6u c�a ngón tay. 

— Dán cEc bông hòn lên phía cu�i c�a ngón tay. 

— VZ các nét trên mit the, l(y 2 cái cúc nhe làm mat the. Dùng sCi len, 

hoic sCi nh0a làm râu.  

               

 

 

Con thỏ Con chuột 
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Cách 2 

Chu7n bQ  

— G*ng tay lo�i chB có 1 ngón cái. 

— V'i vEn nhi5u màu. 

— Cúc áo. 

— H / keo dán. 

Cách làm 

  R	i con mèo 

Cat 2 mi:ng v'i nhe làm tai; sau ó khâu 2 mi:ng v'i nhe ó lên phía 6u 

g*ng tay; khâu 2 cúc áo ) làm 2 mat c�a mèo, vZ m"i mèo; cat mi:ng v'i 

nhe hình cung hoic vZ làm m m mèo; dán sCi len ) làm râu cho mèo. 

T$�ng t0 nh$ trên, ta có th) làm $Cc chú r�i hình con chó.               

 

R	i búp bê  

Chu7n bQ  

— G*ng tay màu sáng. 

— 1 mi:ng v'i có kích th$Rc kho'ng 8 × 10cm. 

— SCi len, bút và màu vZ, kim chB. 

Cách làm 

— VZ nét mit búp bê và trang phEc lên mit tr$Rc 

c�a g*ng tay. Cat và may mi:ng v'i nhe vào 

g*ng tay làm váy 6m cho búp bê (may vào 

mit tr$Rc g*ng tay). 

— Làm tay, chân cho búp bê: 

+  Dùng ngón út và ngón cái c�a g*ng tay ) làm 2 tay búp bê. 
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+  Ngón tre và ngón gi=a c�a g*ng tay làm 2 chân c�a búp bê. L�n 6u ngón 

tay giáp vRi ngón tay út vào phía trong g*ng tay ) gi(u i. 

— L(y len khâu (dán) lên 6u búp bê làm tóc. 

R�i l&ng vào �Hu ngón tay 

— Cat r!i 5 ngón c�a g*ng tay ra (cat sát v5  

phía thân). 

— VZ các nét mit c�a con r�i vào 6u ngón c�a 

các ngón tay. L(y len ính lên 6u các ngón tay 

làm tóc cho tkng con r�i. 

R	i con r)n 

Chu7n bQ 

— T(t chân.  

— Cúc áo, sCi len hoic t�, kim chB. 

Cách làm 

— Cat d8c kho'ng 1/3 m"i t(t chân (phía ngón chân) lui v5 phía sau mu 

bàn chân. 7� dài c�a $!ng cat kho'ng 3 — 4 cm. 

— Khâu vi5n xung quanh $!ng cat bbng mi:ng v'i nhe làm mi%ng con 

ran. Dùng mi:ng v'i e cat thành hình cái l$ji r i khâu vào mi%ng ran 

() cho cái l$ji thò ra ngoài). 

— Khâu 2 cúc áo lên phía trên làm mat ran, dùng sCi len khâu hoic dán lên 

phía trên 6u ran 

       

R	i bKng khLn tay 

Chu7n bQ 

— 1 chi:c kh*n tay ng$!i lRn hoic mi:ng v'i hình vuông (28 × 28cm).  

— Bông, dây thun, kim chB, sCi len. 

 

H.a H.b 
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Cách làm 

— Cho nam bông vào gi=a chi:c kh*n ) làm 

ph6n 6u, dùng dây thun bu�c l�i (bu�c leng) 

) bông không bV r�i ra ngoài và cho $Cc 

ngón tay tre vào ) i5u khi)n 6u r�i. 

— Trang trí trang phEc và nét mit cho nhân vXt 

phù hCp vRi n�i dung câu chuy%n. 

— Khoét hai lm < ph6n thân ) cho ngón tay cái 

và ngón gi=a làm hai tay con r�i. 

c.  Làm bDng các lo�i v� hGp, nHp chai, lI, thìa nh+a 

Con r	i 

Chu7n bQ 

—  Mumng, thìa canh. 

— Gi(y trang, sCi len, keo dán. 

Cách làm 

— VZ hoic dán các nét mit ng$!i, con vXt lên trên các mumng, thìa canh. 

Dùng sCi len hoic vZ trang trí tóc cho các khuôn mit. 

— Có th) làm thêm qu6n áo, tay chân hoic các b� phXn khác cho các con r�i. 

 

Con voi 

Chu7n bQ 

— M�t chi:c c�c nh0a, m�t nap nh0a hình tròn. 

— M�t qu' bóng nh0a nhe. 

— Gi(y màu, b*ng dính hai mit, h  dán, kéo. 
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Cách làm 

— Úp chi:c c�c xu�ng làm thân con voi, sau ó dùng b*ng dính hai mit 

gan qu' bóng lên trên chi:c c�c. 

— Cat gi(y màu thành hình hai tai, vòi, mat c�a voi và dán lên qu' bóng. 

— Dùng b*ng dính gan c�c lên trên nap nh0a hình tròn, cat gi(y màu làm 

chân voi và dán lên nap nh0a. 

Con sâu 

Chu7n bQ 

— 4 ve c�c 0ng th�ch. 

— Hai o�n dây  ng nhe, mmi o�n dài kho'ng 5cm. 

— Bút d� các màu. 

— B*ng dính hai mit. 

Cách làm 

— Úp nh=ng chi:c c�c xu�ng và dùng b*ng dính hai mit n�i các ve c�c 

th�ch thành m�t hàng dài. 

— U�n cong hai o�n dây  ng r i dùng b*ng dính gan li5n phía 6u c�a 

chi:c c�c 6u tiên t�o thành râu con sâu. 

— Dùng bút d� vZ trang trí thân mình, mat, mi%ng cho con sâu. 

 

Xúc x)c 

Cách 1 

Chu7n bQ  

— 2 — 3 ve h�p d6u cao bbng sat. 

— M�t o�n dây thép (hoic dây i%n có b8c nh0a). 
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Cách làm 

— RDa s�ch các ve h�p d6u, không l(y các h�p bV rB. 

— 7Ec lm gi=a nap h�p và áy h�p (vka � ) xâu dây 

thép trên). 

— 7óng nap h�p thXt chit, dán bbng nh0a dính. 

— Xâu các h�p vào dây thép, u�n cong ph6n d$Ri dây 

thép ) làm tay c6m. 

Cách 2 

Chu7n bQ 

— Gi(y màu, h  dán, b*ng dính trong, viên sei, h�t h�t 

— H�p nh0a (s=a, kem...) ã rDa s�ch, ph�i khô. 

Cách làm 

— Cho sei vào trong h�p. 

— Dùng h  hoic b*ng dính trong dán 2 mi%ng h�p vRi 

nhau. 

— Trang trí ve h�p bbng nhi5u cách: vZ hoic dán gi(y 

màu. 

Tr	ng cm 

Chu7n bQ 

— M�t ve h�p thi:c (ve h�p s=a) hoic ve h�p bbng bìa cattong c�ng có 

d�ng hình trE. 

— Kéo. 

— M�t o�n dây nilông hoic dây ay, 

cói... dài kho'ng 50cm. 

— Gi(y màu, h  dán, b*ng dính. 

— Các nút chai tròn, h�t h�t. 

Cách làm 

— Dùng gi(y màu dán, b8c ve h�p l�i. 

— Dùng b*ng dính ) dính c� Vnh hai 

6u sCi dây vào hai 6u chi:c h�p, t�o 

thành sCi dây eo c�a tr�ng (n:u là ve  
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h�p bbng bìa cattong thì có th) Ec th�ng hai lm nhe < hai 6u h�p  

và lu n sCi dây qua hai lm r i bu�c l�i). 

— Dùng gi(y màu cat, dán trang trí cho hai mit tr�ng, thân tr�ng, dây eo 

theo ý thích c�a tr�. 

Câu h�i 3: Hãy cho bi!t b�n t+ b�i d4Kng nâng cao nLng l+c làm �DDH, 

�CTT bDng cách nào? 

 

 

 

 

 

 

 

 

THÔNG TIN PHẢN HỒI: 7) t�o ra nh=ng ý t$<ng mRi trong vi%c làm 7DDH, 

7CTT, h8c viên có th) tìm 8c sách, xem truy5n hình, và tìm ki:m thông 

tin trên Internet. 

Ví d=: 

— Tìm 8c các sách h$Rng d�n làm 7DDH, 7CTT do Nhà xu(t b'n Giáo 

dEc xu(t b'n [2, 4, 7, 9, 11]. 

— Tìm trên google: gõ tk khoá “H�i thi làm   ch�i c�a tBnh/ thành ph�...” 

— H8c kinh nghi%m làm 7DDH, 7CTT c�a các b�n  ng nghi%p. 

— Xem kênh truy5n hình n$Rc ngoài: Disney channel — MEc DISNEY’S ART 

ATTACK 

— Xem trên các trang web: 

+ papertoys.com 

+  hieuhoc.com 

+  thanghoa.net 

+  kinderart.com 
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+  craft for kids.com 

+  createartscenter.org 

+  idscreateart.com 

Mmi h8c viên t0 tra c�u các ngu n thông tin và sáng t�o ra m�t ý t$<ng 

mRi làm 7DDH, 7CTT và vi:t h$Rng d�n cách làm ra 7DDH, 7CTT ó. 

Sau ó c' lRp 8c góp ý cho nhau và vi:t thành cu�n sách “Làm   ch�i 

tk các nguyên vXt li%u khác nhau”. 

 

Nội dung 4 

THỰC HÀNH LÀM MỘT SỐ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC, ĐỒ CHƠI  

TỰ TẠO PHÙ HỢP VỚI ĐIỀU KIỆN ĐỊA PHƯƠNG MÌNH 

Th0c hành làm 7DDH, 7CTT 

7) ti:n hành ho�t �ng này có k:t qu', gi'ng viên yêu c6u các h8c viên 

chuUn bV tk hôm tr$Rc các nguyên vXt li%u,   dùng c6n thi:t. 

— Chia h8c viên thành nh=ng nhóm theo vùng.  

— Mmi nhóm sZ làm kho'ng 5 7DDH, 7CTT.  

— S'n phUm sZ tr$ng bày theo nhóm.  

— Mmi nhóm sZ cD thành viên trình bày bbng v*n b'n v5 cách làm tkng  

s'n phUm. 

K:t thúc ho�t �ng này, c' lRp sZ nhXn xét l�n nhau và vi:t thành m�t 

cu�n tài li%u “H$Rng d�n làm 7DDH, 7CTT”.  

Câu h�i 1: Hãy cho bi!t cách s> d=ng �DDH, �CTT?  
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THÔNG TIN PHẢN HỒI  

SD dEng c�a tkng 7DDH, 7CTT d�y tr� theo các lQnh v0c giáo dEc: 

Dùng các �DDH, �CTT �) phát tri)n nh(n thEc c�a tr*. 

Ví d=: 

+  Cho tr� khám phá ic i)m bên ngoài c�a tkng   ch�i. 

+  Cho tr� phân lo�i   ch�i theo nhóm: �ng vXt, th0c vXt, hoa, qu'. 

+  Cho tr� phân lo�i lo�i   ch�i theo nguyên vXt li%u khác nhau. 

+  Cho tr� so sánh các   ch�i vRi nhau (kích th$Rc, màu sac, ch(t li%u). 

+  Cho tr� tXp :m các   ch�i. 

Dùng các �DDH, �CTT �) phát tri)n ngôn ng� c�a tr*. 

Ví d=: 

+  Cho tr� quan sát và mô t'   ch�i. 

+  Khuy:n khích tr� k) chuy%n sáng t�o qua các   ch�i. 

+  Cho tr� 8c câu th�, câu � v5 các 7DDH, 7CTT. 

Dùng các 7DDH, 7CTT ) phát tri)n vXn �ng tinh nh$: X:p ch ng, 

tháo lap, l ng h�p tre, xâu h�t b$<i... 

Dùng các $DDH, $CTT �) phát tri)n các tình c�m — k3 n4ng xã h�i... 

Ví d=: 

+  SD dEng các   ch�i con r�i vào các ti:t mEc v*n ngh% cu�i tu6n, ngày 

8/3, ngày khai gi'ng... 

+  SD dEng các   ch�i vào các trò ch�i óng vai, trò ch�i xây d0ng. 

T� chDc th6c hành d4y trV:  

T� ch�c cho h8c viên th0c hành d�y tr� nhbm: 

— Th0c hành d�y m�t ho�t �ng h8c bbng các 7DDH, 7CTT. 

—  Kh' n*ng sD dEng 7DDH, 7CTT.  
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T? chEc th6c hành:  

— Chia mmi nhóm g m 4 — 6 h8c viên chuUn bV n�i dung th0c hành. 

— CD các nhóm tr$<ng trình bày. 

— Các h8c viên khác ng i d0 ghi chép. Sau ó c' lRp th'o luXn, gi'ng viên 

ánh giá k:t qu'. 

Ví d=: T� ch�c ho�t �ng k) chuy%n: The con *n gì? cho tr� m�u giáo  

4 — 5 tu�i 

M:c �ích  

—  Tr� hi)u $Cc n�i dung truy%n, k) l�i chuy%n. 

Chu7n bQ 

— SD dEng các 7DDH, 7CTT (các con r�i, các m" the, gà tr�ng, mèo, dê, h�t 

thóc, hình con cá, c� cà r�t ) tr� óng kVch). 

— Ch8n lRp m�u giáo 4 — 5 tu�i < m�t tr$!ng m6m non. 

Ti
n hành 

— GV k) chuy%n kèm theo minh ho�. 

— Trò chuy%n v5 n�i dung truy%n: The i âu ? The ã gip nh=ng ai ? Gà 

Tr�ng m!i the *n gì ? Mèo con m!i The *n gì ? Dê con m!i The *n gì ? 

The con có *n $Cc cá không ? The con *n $Cc nh=ng th�c *n gì ? 

— GV h$Rng d�n tr� sD dEng các con r�i ) k) chuy%n. 

— K:t thúc, cho tr� ch�i óng kVch, khi tr� ã thu�c truy%n. GV d�n truy%n, 

tr� óng vai The con, Gà tr�ng, Mèo con và Dê con. 

Câu h�i 2: Theo b�n có th. h4)ng dNn cho tr/ mNu giáo t7p làm �CTT? 

Các b4)c h4)ng dNn tr/ làm �� ch�i? 
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THÔNG TIN PHẢN HỒI [10]  

Có th) h$Rng d�n cho tr� m�u giáo tXp làm 7CTT. H$Rng d�n tr� làm   

ch�i theo các b$Rc nh$ sau: 

1. Chọn mẫu đồ chơi 

GV ch8n m�u phù hCp vRi các vXt li%u sJn có < Va ph$�ng và phù hCp 

vRi ic i)m c�a tr�. Nh=ng m�u   ch�i ) tr� t0 làm c6n b'o 'm các 

yêu c6u sau: 

— B'o 'm tính giáo dEc, tính thUm mQ. 

— B'o 'm an toàn, v% sinh. 

— Df làm, phù hCp vRi kh' n*ng c�a tr�. 

2. Quan sát mẫu đồ chơi 

GV vka cho tr� quan sát m�u   ch�i vka giRi thi%u m�u cho tr�: khuy:n 

khích tr� g8i tên   ch�i, g8i tên tkng b� phXn c�a   ch�i và vXt li%u làm 

ra nó (Nên tháo r!i tkng ph6n ra cho tr� xem r i lap l�i). Sau ó h$Rng 

d�n tr� cách sD dEng   ch�i. 

3. Chọn vật liệu 

Ch8n vXt li%u cho tr� làm   ch�i nên b'o 'm nh=ng yêu c6u sau: 

— An toàn: t$�i tan, s�ch sZ, không �c h�i, không có gai nh8n, không quá 

c�ng hoic quá m5m, không quá nhe, không héo úa. 

—  SJn có < gia ình, Va ph$�ng và phù hCp vRi tkng mùa trong n*m. Ví dE: 

) tXp cho tr� xâu vòng, mùa hè có th) ch8n hoa ph$Cng, hoa bbng l*ng, 

hoa �i, c8ng rau mu�ng...; mùa thu có th) ch8n h�t b$<i, cu�ng r�... 
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—  Theo m�c � thành th�o c�a tr�. Ví dE: khi xâu chumi h�t nên bat 6u 

bbng nh=ng vXt li%u c�ng, có lm to :n vXt li%u m5m, có lm nhe h�n, xâu 

bbng các lo�i dây c�ng, r i :n các lo�i dây m5m h�n. Lúc 6u cho tr� 

xâu nh=ng vXt li%u cùng lo�i (hoa, hoa...), sau ó có th) xâu xen kZ các 

vXt li%u (hoa — lá, hoa — h�t, lá — h�t,...). 

4. Quan sát vật liệu 

Tr$Rc khi cho tr� làm   ch�i, GV c6n cho tr� quan sát vXt li%u. GV vka 

cho tr� quan sát vka àm tho�i ) tr� nhXn bi:t và nói g8i tên g8i, màu 

sac (e, xanh, vàng, tím, h ng...), hình dáng (tròn, dài, nh8n, bnt...), tính 

ch(t (c�ng, m5m, x�p, nhJn, ráp...). 

Ví d=: Cô chB vào lá trúc, g8i tên và yêu c6u tr� nhac l�i. Cô hei tr�: Con 

th(y lá trúc hình gì? Con thD s! xem lá trúc th: nào? Con hãy u�n xem lá 

trúc có gãy không? Vì sao? 7 ng th!i GV giúp tr� difn �t l�i nh=ng câu tr' 

l!i ó bbng ngôn ng= rành m�ch, chính xác h�n. 

5. Hướng dẫn trẻ làm đồ chơi 

— GV lôi cu�n s0 chú ý c�a tr� vào ho�t �ng bbng m�t bài hát, câu th� 

hoic câu �... có liên quan tRi   ch�i mà tr� sap $Cc làm. 

— GV làm m�u tkng b$Rc tk nguyên vXt li%u tr�n :n m�u hoàn chBnh cho 

tr� xem. 

— Sau ó, h$Rng d�n tkng b$Rc cho tr� làm theo. Làm xong b$Rc này mRi 

h$Rng d�n tr� làm b$Rc ti:p theo, vka làm vka nh(n m�nh ic i)m 

tkng b$Rc. Có th) l6n 6u tr� sZ gip khó kh*n, GV nên kiên trì giúp j, 

khích l% tr� cho tRi khi tr� t0 làm $Cc tr8n vnn c' s'n phUm, có th) chB 

ra nh=ng i)m sai trong tkng b$Rc c�a tr�. 

VRi nh=ng   ch�i �n gi'n, GV h$Rng d�n cho c' lRp, cho tr� vka quan 

sát vXt li%u vka làm   ch�i. Ví dE cho tr� i d�o, nhit hoa d�i r�i, cùng 

nhau nhXn xét, r i xâu thành vòng qu(n quanh 6u, quàng c�, eo tay 

bbng nh=ng sCi dây mà cô ã chuUn bV sJn. 

VRi nh=ng   ch�i ph�c t�p h�n, GV h$Rng d�n theo tkng nhóm nhe tk 

3 — 4 tr� và GV làm h� tr� nh=ng kQ n*ng khó nh$ sD dEng dao ) cat, 

khoét và có th) làm trong nhi5u ngày. Ví dE: Ngày 6u tiên cho tr� i d�o, 

l0a ch8n vXt li%u và quan sát. Nh=ng ngày sau, h$Rng d�n tr� làm và d6n 

d6n giúp tr� hoàn t(t s'n phUm. 

Tuy nhiên c6n chú ý, không nên ) tr� ng i làm   ch�i quá lâu, tr� sZ 

m%t mei và m(t h�ng thú. Khi tr� bi:t làm thành th�o, có th) cho tr� làm 

theo m�t ch� 5 nào ó theo ý thích c�a tr�. 
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Nội dung 5 

THAM QUAN, HỌC TẬP KINH NGHIỆM LÀM VÀ SỬ DỤNG  

ĐỒ DÙNG DẠY HỌC, ĐỒ CHƠI TỰ TẠO TRONG TRƯỜNG MẦM NON 

(4 tiết) 

Hình th�c tham quan $Cc t� ch�c d$Ri nhi5u hình th�c khác nhau: 

—    D0 gi! th*m lRp, h8c tXp các ph$�ng th�c sD dEng 7DDH, 7CTT.  

— Tham quan h8c tXp cách làm các 7DDH, 7CTT, h8c viên cùng tham gia 

th0c hành. 

Sau quá trình tham quan: 

—  H8c viên $a ra nh=ng câu hei th'o luXn, trao �i, chia s�... vRi nhà tr$!ng.  

—  Ban t� ch�c rút kinh nghi%m. 

 

Nội dung 6 

HOẠT ĐỘNG TỔNG KẾT (1 tiết) 

Câu h�i 1: B�n hãy nêu nh3ng yêu c1u khi s> d=ng �DDH, �CTT trong 

quá trình d�y tr/ hoOc cho tr/ ch�i. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THÔNG TIN PHẢN HỒI 

M�t s� yêu c6u khi sD dEng 7DDH, 7CTT trong quá trình d�y tr� hoic 

cho tr� ch�i: 
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— GV ph'i chuUn bV 6y � s� l$Cng 7DDH, 7CTT theo mEc ích 5 ra (  

dùng,   ch�i cho cô, cho tr�). 

— Ki)m tra l�i tkng 7DDH, 7CTT sZ $Cc sD dEng. 

— SD dEng 7DDH, 7CTT c6n $Cc it trong toàn b� h% th�ng các ph$�ng 

pháp d�y h8c nhbm phát huy s�c m�nh t�ng hCp c�a c' h% th�ng ó.  

— Do nh=ng h�n ch: c�a 7DDH, 7CTT, không nên sD dEng th$!ng xuyên 

thay th: 7DDH,   ch�i công nghi%p.  

— SD dEng 7DDH, 7CTT nên ph�i hCp hCp lí vRi các ph$�ng ti%n d�y h8c 

khác, ph'i theo m�t trình t0 nh(t Vnh, tu� theo n�i dung giáo dEc. 

— C6n ph'i phát huy vai trò và hi%u qu' ho�t �ng c�a GV trong t� ch�c 

ho�t �ng h8c và vui ch�i c�a tr�. GV ph'i th0c s0 óng vai trò là ng$!i 

t� ch�c, h$Rng d�n trong quá trình d�y tr� nhbm giúp tr� có c� h�i khám 

phá, tìm tòi th: giRi xung quanh. 

Câu h�i 2: B�n có nh3ng �P xuFt gì cho nh3ng l1n t7p huFn ti!p theo? 

 

 

 

 

  

D. KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ 

Câu h�i 1: Hãy nêu vai trò c�a 7DDH, 7CTT �i vRi �i vRi s0 phát tri)n 

c�a tr� m6m non. 

1. Phát tri)n trí tu%. 

2. Phát tri)n ngôn ng=. 

3. Phát tri)n tình c'm — kQ n*ng xã h�i. 

4. Phát tri)n th) l0c — s�c kho�. 

5. Phát tri)n thUm mQ. 

6.  C' 5 ý 5u úng. 

1áp án �úng: Ý 6. 
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Câu h�i 2: B�n hãy khoanh vào s� th� t0 < c�t bên trái t$�ng �ng vRi c�t 

ph'i ) khyng Vnh các yêu c6u s$ ph�m �i vRi vi%c làm 7DDH, 7CTT 

trong b'ng d$Ri ây là úng. 

TT Yêu cXu s� ph4m 

1 7DDH, 7CTT là ph$�ng ti%n giáo dEc, giúp tr� phát tri)n toàn di%n. 

2 7DDH, 7CTT ph'i 'm b'o tính giáo dEc. 

3 7DDH, 7CTT ph'i 'm b'o tính phát tri)n, k: thka. 

4 7DDH, 7CTT ph'i 'm b'o an toàn, v% sinh. 

5 7DDH, 7CTT $Cc s�n bbng các lo�i s�n. 

6 7DDH, 7CTT ph'i np. 

7 7DDH, 7CTT ph'i b'o 'm tính th0c tifn 

8 7  ch�i $Cc làm tk các nguyên vXt li%u df ki:m, phù hCp vRi Va ph$�ng 

1áp án �úng: Các ý: 2, 4, 6, 7 

Câu h�i 3: B�n hãy ánh d(u × vào nh=ng ý ki:n b�n cho là úng  

và 6y �. 

TT S: d;ng 1DDH, 1CTT TrY lZi 

1 
SD dEng 7DDH, 7CTT ) phát tri)n lQnh v0c nhXn th�c 

c�a tr�. 

 

2 
SD dEng các 7DDH, 7CTT vào các ti:t mEc v*n ngh% cu�i 

tu6n, ngày 8/3, ngày khai gi'ng... 

 

3 SD dEng 7DDH, 7CTT ) phát tri)n lQnh v0c ngôn ng=.  

4 
SD dEng 7DDH, 7CTT tr� k) chuy%n sáng t�o qua các  

  ch�i. 

 

5 
SD dEng các 7DDH, 7CTT phân lo�i   ch�i theo nhóm: 

�ng vXt, th0c vXt, hoa, qu'. 

 

6 SD dEng 7DDH, 7CTT ) phát tri)n lQnh v0c vXn �ng.  

7 
SD dEng các 7DDH, 7CTT ) so sánh các   ch�i vRi 

nhau (kích th$Rc, màu sac, ch(t li%u). 

 

8 
 SD dEng 7DDH, 7CTT ) phát tri)n lQnh v0c thUm mQ, 

tình c'm — kQ n*ng xã h�i... 

 

1áp án �úng: Các ý: 1, 3, 6, 8 
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Câu h�i 4: Hãy nêu các b$Rc h$Rng d�n tr� (5 — 6 tu�i) làm   ch�i. 

1áp án �úng: H$Rng d�n tr� (5 — 6 tu�i) làm   ch�i theo 5 b$Rc nh$ sau: 

  1. Ch8n m�u   ch�i. 

  2. Quan sát m�u   ch�i. 

  3. Ch8n vXt li%u. 

  4. Quan sát vXt li%u. 

  5. H$Rng d�n tr� làm   ch�i 

 

 

E. MONG MUỐN 

GVMN sau khi nghiên c�u n�i dung module này có th) ti:p tEc phát huy 

tích c0c n*ng l0c sáng t�o trong sD dEng 7D7C, giúp cho gi! d�y sinh 

�ng cu�n hút tr� nhbm th0c hi%n ch$�ng trình GDMN mRi ngày càng 

có k:t qu'.  
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