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A. GIỚI THIỆU TỔNG QUAN 

—  Giáo d'c m*m non là giai 0o1n 0*u c3a quá trình giáo d'c, giáo viên 

m*m non có v= trí quan tr?ng trong vi@c 0At nBn móng nhân cách c3a 

con ngDEi, làm tiBn 0B cho sG phát triIn lâu dài sau này. Giáo viên m*m 

non là ngDEi góp ph*n quyLt 0=nh trong vi@c 0Mm bMo chOt lDPng giáo 

d'c m*m non. 

—  SG hiIu biLt nhRng 0Ac 0iIm phát triIn nhSn thTc U trV m*m non giúp 

nhà giáo d'c có phDXng pháp giáo d'c hi@u quM cho tYng lTa tuZi nhOt 

0=nh và hXn nRa cho tYng em trên cX sU vSn d'ng nhRng hiIu biLt này 

vào vi@c ch\m sóc, giáo d'c trV. 

—  ]^i v_i giáo viên m*m non, 0I có nghi@p v' sD ph1m t^t, m`i ngDEi c*n 

nam vRng khoa h?c tâm lí nhcm làm ch3 quá trình h?c tSp và rèn luy@n 

0I trU thành ngDEi giáo viên có tay nghB vRng vàng. 

 

B. MỤC TIÊU 

Sau khi kLt thúc 0Pt ho1t 0eng tSp huOn module, h?c viên 01t 0DPc 

nhRng vOn 0B sau: 

1. VỀ NHẬN THỨC 

—  H?c viên PHÁT BImU 0DPc 0Ac 0iIm phát triIn nhSn thTc U trV m*m 

non, làm cX sU 0I ch\m sóc và giáo d'c trV met cách phù hPp. 

—  H?c viên PHÂN TÍCH 0DPc nhRng 0Ac 0iIm mang tính quy luSt vB sG 

chuyIn 0o1n trong tiLn trình phát triIn c3a trV tY l?t lòng 0Ln 6 tuZi. 

—  H?c viên XÁC ]wNH 0DPc m'c tiêu phát triIn nhSn thTc U trV m*m non.  

2. VỀ KĨ NĂNG 

—  H?c viên Sx DzNG 0DPc met s^ phDXng pháp, k{ thuSt 0Xn giMn, |NG 

DzNG vào vi@c ch\m sóc và giáo d'c phù hPp v_i 0Ac 0iIm phát triIn 

nhSn thTc c3a trV m*m non.  

—  BD_c 0*u T} ]~A RA 0DPc các cách thTc riêng, phù hPp 0I ch\m sóc và 

giáo d'c trV m*m non U mTc 0e nhOt 0=nh. 

3. VỀ THÁI ĐỘ 

—  H?c viên có thái 0e KHÁCH QUAN, KHOA H�C, TH�N TR�NG trong 

vi@c ch\m sóc và giáo d'c trV m*m non. 
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 —  H#c viên có ý th-c T/ RÈN LUY6N th78ng xuyên => nâng cao trình =D kF 

nGng chGm sóc và giáo dMc phù hPp vQi =Rc =i>m phát tri>n nhSn th-c 

cTa trU l-a tuWi mXm non.  

 

C. NỘI DUNG 

Hoạt động 1: Xác định đặc điểm phát triển nhận thức ở trẻ 

trong năm đầu (từ lọt lòng đến 15 tháng)  

1.1. MỤC TIÊU 

—  Xác =[nh =7Pc =Rc =i>m phát tri>n nhSn th-c \ trU trong nGm =Xu (t  ̂l#t 

lòng =`n 15 tháng). 

—  Liên hd =7Pc vQi thec tifn chGm sóc và giáo dMc trU \ l-a tuWi này. 

1.2. THÔNG TIN CƠ BẢN 

a.  V$ nh'n th)c c+m tính 

—  TrU sg sinh ch7a có tri giác, trU ch7a ti`p nhSn rõ ràng kích thích t^ bên 

ngoài. Trong tuXn =Xu \ trU mQi nly sinh clm giác, =7Pc bi>u hidn \ 

nhmng phln -ng vSn =Dng cTa trU — là nhmng phln xn =[nh h7Qng. H`t 

tuXn =Xu, trU bot =Xu có nhmng phln -ng phân =[nh. Cho =`n tuXn th- 

sáu, trU có th> clm nhSn =7Pc mDt sq kích thích t^ môi tr78ng bên 

ngoài, =Rc bidt trU sQm nhSn ra mRt ng78i, =ây là mDt =Rc =i>m quan 

tr#ng cTa trU sg sinh, bi>u hidn nhu cXu vt un t7Png bên ngoài cTa trU. 

Chính nhu cXu này là cg s\ cho nhmng nhu cXu khác cTa trU nh7 nhu cXu 

giao ti`p, nhu cXu nhSn th-c...  

—  Qua tháng th- hai, clm giác t^ mot mQi bot =Xu =óng vai trò quan tr#ng, 

trU th78ng nhìn mot mw lúc bú. y`n tháng th- ba, trU nhSn ra mDt hình 

tWng th> 3 chitu, se xuut hidn clm giác t^ xa giúp cho =[nh h7Qng vào 

môi tr78ng, \ th8i kì này, vai trò cTa môi midng v{n là chT y`u. 

—  T^ tháng th- ba \ trU xuut hidn se phân tích và tWng hPp ph-c hPp các 

kích thích ph-c tnp, trU bot =Xu tri giác se vSt — nhmng cái có ý nghFa hgn 

cl =qi vQi cuDc sqng cTa trU, tr7Qc h`t là ng78i mw, sau =ó là các =| vSt 

khác. TrU bot =Xu dùng hai tay => s8 mó =| vSt. Hai bàn tay tno ra nhmng 

un t7Png xúc giác vt =| vSt, giúp cho trU bi`t =7Pc vài =Rc tính =gn giln 

cTa chúng. y`n tháng th- t7 trU bot =Xu nom luy =| vSt. Nhitu khi trU 
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n!m ch!c trong tay m,t -. v0t lâu, nh5ng v6n ch5a làm ch8 hoàn toàn 

hành -,ng n!m. Càng v; cu<i n>m -,ng tác n!m càng chính xác hBn.  

—  TE tháng 10 — 11 xuHt hiIn tri giác nhìn hình dLng và -, lMn, thN hiIn sau 

khi nhìn -. v0t -Qnh lHy, trR -St bàn tay phù hWp vMi thu,c tính c8a  

-<i t5Wng. 

SY nh0n biZt -5Wc hình thành qua m,t quá trình kéo dài tE sB sinh -Zn 

18 tháng vMi 6 giai -oLn: 

— Hai giai -oLn -au là phbn xL, r.i m,t s< v0n -,ng -5Wc lSp lLi thành 

quen thu,c (ch8 yZu e trR sB sinh và -au tufi hài nhi). 

— Giai -oLn 3: xuHt hiIn phbn jng quay vòng, m,t v0n -,ng tLo ra m,t kZt 

qub. Ví dm: l!c m,t v0t tLo ra tiZng kêu r.i trR l!c lLi -N tìm ra tiZng kêu. 

— Giai -oLn 4: -ang tìm m,t v0t gì, thHy v0t -ó biZn mHt trR có ý tìm nh5ng 

không có h5Mng tìm. 

— Giai -oLn 5: -ang tìm m,t v0t gì, thHy biZn mHt, tìm ngay cht mà trR thHy 

-. v0t biZn mHt. 

— Giai -oLn 6: dù có thHy hay không thHy -. v0t khi biZn mHt, trR v6n tìm. 

— Tri giác c8a trR liên hI m0t thiZt vMi hành -,ng. TrR có thN “tri giác khá” 

chính xác các thu,c tính, hình dLng, -Sc -iNm, mau s!c c8a -<i t5Wng, vQ 

trí c8a chúng trong không gian khi trR can xác -Qnh nhxng thu,c tính -ó 

trong hoLt -,ng thYc tiyn vEa sjc -<i vMi trR. 

— zZn tufi hài nhi, trR -ã b!t -au tri giác thu,c tính c8a -. v0t xung 

quanh, n!m -5Wc nhxng m<i liên hI -Bn gibn nhHt gixa nhxng -. v0t -ó 

và -ã b!t -au s| dmng các m<i liên hI này trong các hành -,ng chBi 

nghQch c8a mình. 

— Tri giác b}ng tai phát triNn mLnh g!n li;n vMi giao tiZp b}ng ngôn ngx. 

TrR hai tufi -ã phân biIt -5Wc khá t<t âm thanh ngôn ngx, c~ng nh5 âm 

thanh âm nhLc. zi;u này có ý ngh�a quan tr�ng cho ngôn ngx phát triNn 

và n>ng lYc âm nhLc -5Wc hình thành. 

b.  V$ trí nh* 

—  TrR mMi sinh ch5a có trí nhM, trong n>m -au trR tích l~y -5Wc m,t s< 

kinh nghiIm thYc tiyn và cbm tính mà e trR nhxng biNu t5Wng sB -�ng 

-5Wc hình thành. 

—  Cu<i n>m thj nhHt, trR có khb n>ng nhM lLi. Ví dm, trR c< tìm v0t thN bQ 

mHt, quay -au v; sY v0t -5Wc g�i -Zn. 
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c.  V$ nh'n th)c lí tính 

—  Khi m&i sinh, tr, ch.a có t.1ng t.3ng và t. duy. Nh;n th<c c=a tr, b?t 

@Au tB cCm giác và tri giác sE v;t, hiFn t.3ng, hình Cnh @ó c=a chúng 

@.3c l.u giJ lKi trong trí nh&. 

—  ViFc nh;n th<c c=a tr, @.3c tiOn hành trong quá trình hành @Qng thEc 

tiRn làm cho biSu t.3ng c=a tr, vT sE v;t, hiFn t.3ng ngày càng rõ ràng, 

chính xác, @Wng thXi tr, còn khái quát kinh nghiFm thu th;p @.3c. 

—  Cu]i tu^i hài nhi, 1 nhiTu tr, @ã xu`t hiFn nhJng hành @Qng có thS coi 

@ó là mAm m]ng c=a t. duy, ví da: tr, kéo cái r̂  @S l`y quC cam @Eng 

trong @ó, nh. v;y là tr, biOt sd dang m]i liên hF giJa @]i t.3ng @S @Kt t&i 

mac @ích.  

1.3. CÁCH TIẾN HÀNH 

—  TE nghiên c<u vgn bCn tài liFu và tài liFu tham khCo. 

—  Quan sát tr, trong thEc tO.  

—  Trao @^i nhóm, phân tích, rút ra nhJng @jc @iSm phát triSn nh;n th<c 

c=a tr, l<a tu^i `u nhi (tB llt lòng @On 15 tháng) và nhJng khó khgn gjp 

phCi trong công tác chgm sóc và giáo dac tr, nOu không hiSu rõ các @jc 

@iSm @ó. 

1.4. ĐÁNH GIÁ 

—  Phân tích @jc @iSm hoKt @Qng nh;n th<c cCm tính c=a tr, trong nhJng 

ngm @Au tiên (tB 0 @On 15 tháng). Cho mQt ví da minh hoK. 

—  Phân tích @jc @iSm trí nh& c=a tr, trong nhJng ngm @Au tiên (tB 0 @On 15 

tháng). Cho mQt ví da minh hoK. 

—  Phân tích @jc @iSm t.1ng t.3ng và t. duy c=a tr, trong nhJng ngm @Au 

tiên (tB 0 @On 15 tháng). Cho mQt ví da minh hoK. 

—  sT xu`t biFn pháp phát triSn hoKt @Qng nh;n th<c cho tr, trong nhJng 

ngm @Au tiên (tB 0 @On 15 tháng). 

1.5. PHẢN HỒI 

—  N?m vJng nhJng nQi dung chính 1 phAn thông tin vT @jc @iSm phát 

triSn hoKt @Qng nh;n th<c c=a tr, trong nhJng ngm @Au tiên (tB 0 — 15 

tháng). 

—  BiFn pháp phát triSn hoKt @Qng nh;n th<c cho tr, trong nhJng ngm @Au 

tiên (tB 0 @On 15 tháng): 
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 +  Gi$ gìn v) sinh thân th., phòng ch$a b)nh k6p th7i, th8c hi)n nghiêm 

túc ch< => sinh ho@t. 

+  Tích c8c rèn luy)n các giác quan cho trK. 

Hoạt động 2: Xác định đặc điểm phát triển nhận thức ở trẻ 

ấu nhi (từ 15 tháng đến 36 tháng)  

2.1. MỤC TIÊU 

—  Xác =6nh =NOc =Pc =i.m phát tri.n nhQn thRc (cTm tính và lí tính) W trK 

Xu nhi (tY 15 tháng =<n 36 tháng); 

—  Liên h) =NOc v`i th8c tian chbm sóc và giáo dec trK W lRa tufi này W nhà 

trN7ng mgm non hi)n nay; 

—  Xác =6nh =NOc mec tiêu phát tri.n nhQn thRc trong chNhng trình giáo 

dec mgm non m`i hi)n nay W trK trong lRa tufi này. 

2.2. THÔNG TIN CƠ BẢN 

a.  V$ nh'n th)c c+m tính 

—  igu tufi Xu nhi, tri giác cja trK chNa hoàn thi)n, trK chk nlm m>t dXu 

hi)u, m>t thu>c tính nào =ó, d8a vào nó =. nhQn bi<t =mi tNOng. Nh$ng 

hành =>ng tri giác =NOc hình thành trong quá trình cgm nlm, chhi 

ngh6ch nói chung chNa có ý nghpa nhQn bi<t =mi tNOng. Tri giác cja trK 

=NOc tinh vi, =gy =j dgn chính là nh7 trK =NOc ho@t =>ng v`i =q vQt, nhXt 

là hành =>ng công ce và hành =>ng thi<t lQp các mmi tNhng quan. Trong 

khi hành =>ng v`i m>t =q vQt nào =ó =. lpnh h>i =NOc phNhng thRc ss 

deng nó thì =qng th7i ctng tri giác =NOc kích thN`c và hình d@ng cja nó.  

—  TY s8 =mi chi<u, so sánh nh$ng thu>c tính cja các =mi tNOng bung các 

hành =>ng =6nh hN`ng bên ngoài, trK chuy.n sang so sánh, =mi chi<u 

nh$ng thu>c tính cja các =mi tNOng bung mlt. M>t ki.u hành =>ng tri 

giác m`i =NOc hình thành. TrK dùng mlt =. l8a nh$ng =mi tNOng hay b> 

phQn cgn thi<t =. hành =>ng =NOc phù hOp ngay mà không cgn phTi 

N`m ths nhN trN`c =ây. Chúng =NOc phát tri.n m@nh W trK lên 3 tufi.  

—  Hành =>ng =6nh hN`ng bung mlt cho phép trK tích lty =NOc khá nhi{u 

bi.u tNOng v{ các =mi tNOng trong hi)n th8c và =NOc ghi l@i trong kí Rc, 

bi<n thành các m|u =. so sánh v`i các vQt khác trong khi tri giác chúng. 

Ví de: tri giác v`i các =q vQt có hình tam giác, trK nói là “gimng cái nhà”... 

Vi)c tích lty bi.u tNOng v{ thu>c tính cja các =q vQt tùy thu>c vào mRc 
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 ! tr% làm ch+  ,-c s/  0nh h,2ng b5ng m6t trong quá trình hành  !ng 

v2i  > v?t. 

—  CuCi 3 tuEi các hành  !ng  0nh h,2ng phát triGn mHnh, tr% có thG hành 

 !ng theo mLu ng,Mi l2n yêu cPu.  

—  Tri giác mCi quan hS giTa các âm thanh theo  ! cao cVng  ,-c phát triGn 

tCt W tr% Xu nhi. CuCi 2 tuEi tr% tri giác b5ng tai  ,-c tXt cZ các âm c+a 

ti[ng m\  %.  

—  Tóm lHi, trong suCt tuEi Xu nhi, tr% có thG tri giác chính xác các thu!c 

tính hình dHng,  ! l2n, mPu s6c theo  Ci t,-ng, v0 trí c+a chúng trong 

không gian và và có thG so sánh nhTng thu!c tính c+a  Ci t,-ng khác v2i 

chúng. 

b. V$ trí nh* 

—  Khi b6t  Pu bi[t  i, tr% hai tuEi  ,-c ti[p xúc  ,-c nhidu  Ci t,-ng,  > 

v?t và  ,-c se dfng chúng nên tri thgc c+a tr% vd th[ gi2i xung quanh 

giàu thêm. Tr% không chh nh?n lHi tCt mà nh2 lHi khá nhidu. Ching hHn, 

tr% có thG th/c hiSn  ,-c nhTng viSc giao phó  jn giZn “hãy  mt thìa 

xuCng”... Tr% có thG nh2 lHi  ,-c bài hát, bài thj, câu ca dao...  jn giZn 

—  o[n 3 tuEi, trí nh2 c+a tr% tCt hjn, tr% nh2 nhidu hjn, trí nh2 liên hS chmt 

chp v2i lMi nói. Trên cj sW trí nh2 v?n  !ng nhTng hành  !ng th/c hành 

b,2c  Pu  ã có, tuy ch,a bdn vTng, ch,a  ,-c hoàn chhnh. Ví df: tr% nh2 

 ,-c ng,Mi thân  ã gmp ts hôm tr,2c... 

—  Tr% nh2 không ch+  0nh, tr% không có ý thgc bu!c mình phZi nh2 m!t 

 idu gì, tr% chh nh2 nhTng gì hXp dLn  Ci v2i tr%. Vì v?y, trí nh2 c+a tr% 

không  Py  + và chính xác, du nh2 và cVng hay quên. 

 c.  V$ nh,n th-c lí tính 

*  Vd t,Wng t,-ng: 

—  w tr% 2 tuEi có nhTng biGu hiSn  Pu tiên c+a t,Wng t,-ng W trong trò chji 

có ch+  d c+a tr%, trong hgng thú nghe ng,Mi l2n kG nhTng câu chuySn 

 jn giZn. 

—  Trong giai  oHn m2i phát triGn, t,Wng t,-ng c+a tr% còn mM nhHt, n!i 

dung nghèo nàn, mang tính chXt tái tHo thf  !ng và mang tính chXt 

không ch+  0nh. Tr% th,Mng lmp lHi nhTng hành  !ng  jn giZn mà tr%  ã 

nhidu lPn quan sát thXy W nhà hay W nhà tr%, ví df:  mt em bé xuCng 

gi,Mng, cho {n... 
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—  Tr$ khó b) sung m/t s1 v3t nào 6ó còn thi:u trong trò ch;i b<ng v3t khác 

mà tr$ ngh> ra, tABng tACng ra v3t 6ang cDn. 

—  Tr$ dG lIn l/n tABng tACng và th1c t:, ví dK dG nhDm hình Mnh phim 

truyPn vQi hình Mnh th1c. 

*  VT tA duy 

—  S1 phát triVn tA duy cWa tr$ bXt 6Du tY lúc 2 tu)i, là lúc tr$ bi:t xác l3p 

m]i quan hP chAa có s_n gi`a các 6a v3t 6V giMi quy:t nhiPm vK th1c tiGn 

6bt ra. Ví dK: Tr$ ldy quM bóng len vào gDm bàn b<ng cách ldy g3y khTu 

bóng ra. Tuy nhiên, viPc xác l3p m]i quan hP 6ó nhiTu khi chg là do ngIu 

nhiên. hiTu quan tring B tu)i du nhi là tr$ hic 6ACc nh`ng hành 6/ng 

xác l3p m]i quan hP gi`a các 6a v3t 6V giMi quy:t m/t nhiPm vK th1c tiGn 

nào 6ó. ViPc 6ó chg có thV th1c hiPn 6ACc trong hojt 6/ng vQi 6a v3t nhk 

s1 giúp 6l cWa ngAki lQn.  

—  ViPc chuyVn tY bi:t sm dKng nh`ng m]i liên hP có s_n hay nh`ng m]i 

liên hP do ngAki lQn chg ra sang bi:t xác l3p nh`ng m]i liên hP mQi gi`a 

các 6]i tACng là m/t bAQc rdt quan tring 6]i vQi s1 phát triVn tA duy cWa 

tr$ em. hó là ddu hiPu cWa khM neng “bpng nhiên hiVu ra” (insight) và 

ctng là ddu hiPu 6ã làm theo cWa biVu tACng — J. Piaget gii trí khôn 6ó là 

trí khôn cMm giác — v3n 6/ng hay giác 6/ng. 

—  Tr$ du nhi sm dKng tA duy tr1c quan — hành 6/ng 6V “nghiên cyu” nh`ng 

m]i liên hP trong th: giQi 6a v3t xung quanh, loji tA duy này 6ACc hình 

thành trong quá trình th1c hiPn b<ng hành 6/ng tr1c ti:p vQi 6a v3t 

mang tính chdt thm nghiPm nhiTu khi ngIu nhiên tìm ra cách làm, nhk 

s1 hAQng dIn cWa ngAki lQn. 

—  Tr$ có khM neng khái quát ban 6Du mang tính 6/c 6áo, tr$ chú ý 6:n nét 

bT ngoài cWa s1 v3t, hiPn tACng và khái quát chúng theo s1 gi]ng nhau 

bên ngoài. Trong s1 hình thành nh`ng khái quát ban 6Du tyc là s1 hCp 

nhdt trong óc nh`ng 6a v3t, nh`ng hành 6/ng có ddu hiPu bT ngoài 

gi]ng nhau, thì viPc l>nh h/i các tY ng` gi` vai trò h:t syc quan tring; bBi 

vì ý ngh>a cWa tY mà ngAki lQn djy cho tr$ luôn luôn 6ACc dùng vQi ý 

ngh>a khái quát. 

Tr$ dDn nh3n ra là có m/t tên gii chung cho nhiTu 6a v3t có cùng công 

dKng, tuy nhiên, 6]i vQi nh`ng 6a v3t có cùng m/t công dKng nhAng lji 

có thu/c tính bên ngoài khác nhau thì tr$ rdt khó nh3n ra. 

—  Trong khi hojt 6/ng vQi 6a v3t, 6bc biPt khi th1c hiPn nh`ng hành 6/ng 

công cK, không nh`ng tr$ nh3n ra các chyc neng chung cWa các 6a v3t 
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mà còn nh'n ra r*ng có nhi.u hành 01ng v3i các công c6 khác nhau 

nh8ng l:i có cùng m1t m6c 0ích. 

—  Tóm l:i, kiBu t8 duy chE yFu cEa trG Hu nhi là trIc quan — hành 01ng. SI 

phát triBn t8 duy cEa trG gMn li.n v3i ho:t 01ng 0O v't, trong 0ó 0Pc biRt 

quan trSng là viRc thIc hiRn nhTng hành 01ng công c6. UFn cuVi tuWi Hu 

nhi bMt 0Xu xuHt hiRn m1t sV hành 01ng t8 duy thIc hiRn trong óc không 

cXn phép th\ bên ngoài. Uó là kiBu t8 duy trIc quan — hình t8_ng, ch` s\ 

d6ng trong khi giai bài toán 0bn gian nhHt, còn chE yFu vcn s\ d6ng t8 

duy trIc quan hành 01ng. 

2.3. CÁCH TIẾN HÀNH 

—  Nghiên ceu vfn ban và tài liRu. 

—  TI quan sát trG trên thIc tF g l3p.  

—  Trao 0Wi nhóm, phân tích, rút ra nhTng 0Pc 0iBm phát triBn nh'n thec 

cEa trG lea tuWi Hu nhi (tk 15 0Fn 36 tháng) và nhTng khó khfn mà giáo 

viên gPp phai trong công tác chfm sóc và giáo d6c trG nFu không hiBu rõ 

các 0Pc 0iBm 0ó. 

—  Ch` ra m1t sV khác biRt v. 0Pc 0iBm phát triBn nh'n thec giTa trG g lea 

tuWi Hu nhi và hài nhi làm cb sg 0B tìm hiBu, 0ánh giá, tác 01ng chfm sóc 

và giáo d6c trG m1t cách phù h_p. 

2.4. ĐÁNH GIÁ 

—  Phân tích 0Pc 0iBm ho:t 01ng nh'n thec cam tính cEa trG Hu nhi (tk 15 

0Fn 36 tháng). Cho m1t ví d6 minh ho:. 

—  Phân tích 0Pc 0iBm trí nh3 cEa trG Hu nhi (tk 15 0Fn 36 tháng). Cho m1t 

ví d6 minh ho:. 

—  Phân tích 0Pc 0iBm t8gng t8_ng cEa trG Hu nhi (tk 15 0Fn 36 tháng). Ghi 

chép l:i 0i.u trG nói, s8u tXm san phum nPn, vv cEa trG. NhTng thông tin, 

hình anh 0ó nói lên 0Pc 0iBm gì trong ho:t 01ng t8gng t8_ng cEa trG.  

—  Phân tích 0Pc 0iBm t8 duy cEa trG Hu nhi (tk 15 0Fn 36 tháng). Mô ta kiBu 

t8 duy trIc quan hành 01ng cEa trG d83i 3 tuWi trong ho:t 01ng v3i 0O v't.  

—  U. xuHt biRn pháp phát triBn ho:t 01ng nh'n thec cho trG Hu nhi (tk 15 

0Fn 36 tháng). 

2.5. PHẢN HỒI 

—  NMm vTng nhTng n1i dung chính g phXn thông tin v. 0Pc 0iBm phát 

triBn ho:t 01ng nh'n thec cEa trG Hu nhi (tk 15 0Fn 36 tháng). 
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—  Bi$n pháp phát tri+n ho-t ./ng nh1n th2c cho tr4 5u nhi (t8 15 .;n  

36 tháng): 

+  GiB gìn v$ sinh thân th+, phòng chBa b$nh kLp thMi, thNc hi$n nghiêm 

túc ch; ./ sinh ho-t .Ri vSi tr4. 

+  Tích cNc rèn luy$n các giác quan cho tr4. 

+  D-y tr4 quan sát .Ri t\]ng m/t cách có h$ thRng. 

+  S` dbng khéo léo ph\dng pháp trình bày trNc quan nhfm gây h2ng thú 

cho tr4. 

+  T-o .igu ki$n cho tr4 tham gia ho-t ./ng khác nhau .+ hình thành tính 

tích cNc cha tr4 trong vi$c ghi nhS. 

+  T-o .igu ki$n cho tr4 ti;p xúc nhigu vSi thiên nhiên, cu/c sRng .+ làm 

giàu vRn sRng, trí t\jng t\]ng phong phú. 

Hoạt động 3: Xác định đặc điểm phát triển nhận thức của 

trẻ mẫu giáo (từ 3 tuổi đến 6 tuổi) 

3.1. MỤC TIÊU 

—  Xác .Lnh .\]c .lc .i+m phát tri+n nh1n th2c cha tr4 mmu giáo (t8 3 .;n 

6 tuni); 

—  Liên h$ .\]c vSi thNc tiqn chrm sóc và giáo dbc tr4 l2a tuni này j nhà 

tr\Mng msm non hi$n nay; 

—  Xác .Lnh .\]c mbc tiêu phát tri+n nh1n th2c trong ch\dng trình giáo 

dbc msm non mSi hi$n nay j tr4 trong l2a tuni này. 

3.2. THÔNG TIN CƠ BẢN  

a.  V$ nh'n th)c c+m tính 

—  Cum giác cha tr4 j l2a tuni này ngày càng nh-y cum hdn và chính  

xác hdn. 

—  v tr4 .su tuni mmu giáo, tri giác không chh .Lnh là chh y;u, hay tri giác 

nhBng gì gsn gxi vSi tr4, có liên quan .;n nhu csu và h2ng thú cha tr4, 

do .ó tr4 hay di chuy+n chú ý, tri giác tun m-n, không h$ thRng. 

—  Trong tuni mmu giáo, tr4 dsn dsn tri giác lâu hdn và .sy .h hdn. Tr4 bi;t 

tri giác theo h\Sng dmn cha ng\Mi lSn và bi;t ki+m tra tri giác cha mình 

theo yêu csu .g ra. NhM v1y hình unh tri giác thNc t-i xung quanh nuy 

sinh trong .su tr4 dsn dsn có n/i dung phong phú và chính xác hdn. 
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—  Kh" n%ng phân bi+t m.u s1c, hình d6ng c7a tr: phát tri<n qua các >? 

tu@i. "#u tu&i m)u giáo, tr/ phân bi5t 678c màu 6;, xanh, vàng, tr?ng, 

6en và nhAn biBt 678c các hình vuông, tròn, tam giác. Các hoHt 6Ing 

sáng tHo cKa tr/ ngày càng phMc tHp, d#n d#n tr/ lPnh hIi thêm nhRng 

chuSn m#u s?c và hình dHng. Tr/ m)u giáo có khW nXng n?m và sY dZng 

các chuSn v[ m#u s?c và hình dHng cKa s\ vAt, hi5n t78ng. Cu]i tu&i m)u 

giáo, tr/ phân bi5t 678c các màu chính trong quang ph&, nh7ng các s?c 

thái còn l)n lIn (nh7 vàng và cam, xanh da trai và xanh lam...). Tr/ gci 

tên và nhAn biBt thêm các hình chR nhAt, thang, b#u dZc nh7ng các dHng 

trung gian còn khó phân bi5t. 

—  Nhìn và nhEn c"m các thu?c tính vG >? lIn cKa tr/ m)u giáo 678c phát 

tridn trên ce sf lPnh hIi nhRng bidu t78ng v[ quan h5 6I lgn giRa các vAt. 

Các quan h5 này 678c bidu thh bing tj lgn hen — nh; hen, lgn nhkt — nh; 

nhkt... Vì vAy, tr/ m)u giáo lPnh hIi 678c chuSn 6I lgn còn khó khXn. KhW 

nXng lPnh hIi chuSn 6I lgn tXng d#n theo 6I tu&i, tr/ f lMa tu&i m)u giáo 

bé cho nhAn ra m]i quan h5 v[ 6I lgn cKa 2 s\ vAt khi 678c tri giác cùng 

mIt lúc. Tr/ m)u giáo nhs 6ã có bidu t78ng v[ m]i quan h5 giRa 3 vAt. 

Tr/ m)u giáo lgn ngoài chuSn 6I lgn, tr/ còn hình thành bidu t78ng v[ 

chi[u dài, chi[u cao, chi[u rIng, có thd nhAn ra 6I lgn cKa các chi[u, các 

góc trong hình. 

—  Nghe và nhAn cWm các thuIc tính v[ âm thanh, d7gi s\ tác 6Ing ngôn 

ngR cKa ng7ai xung quanh tai tr/ tinh hen, tr/ 6ã phân bi5t 678c các dku 

trong tiBng nói, s?c thái âm cKa lai nói. "I nhHy cWm âm thanh cKa tr/ có 

s\ khác bi5t lgn giRa các cá nhân, có mIt s] tr/ nhHy cWm thính giác rkt 

cao, có mIt s] tr/ 6I nhHy cWm thính giác kém rõ r5t. Vì vAy, khi t& chMc 

h7gng d)n các hoHt 6Ing giáo dZc cho tr/ c#n chú ý 6Bn 6yc 6idm cá 

bi5t 6d có bi5n pháp 6]i xY và chB 6I rèn luy5n riêng. Trong s\ phát tridn 

tri giác nghe, các vAn 6Ing cKa tay, chân, toàn thân có ý nghPa quan 

trcng, nó giúp tr/ nhAn cWm t]t m]i quan h5 giRa các âm và nhhp 6i5u. 

—  Tr/ m)u giáo 3 tu&i lky mình “làm g]c” 6d >Jnh hKIng không gian. D7gi 

s\ h7gng d)n cKa ng7ai lgn, tr/ b?t 6#u 6hnh h7gng 6úng tay phWi cKa 

mình. NhRng 6hnh h7gng khác cKa không gian (6ing tr7gc, 6ing sau) 

c~ng 678c xác 6hnh d\a vào bWn thân mình. HoHt 6Ing sáng tHo (ghép 

các mWnh g�, v�...) có ý nghPa lgn trong s\ hình thành các bidu t78ng v[ 

quan h5 không gian giRa các vAt và n?m kP nXng xác 6hnh các quan h5 6ó. 

S\ hình thành bidu t78ng không gian có liên quan mAt thiBt vgi s\ lPnh 

hIi cách di�n 6Ht bing lai các quan h5 6ó, nó giúp tr/ tách bi5t và ghi lHi 
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m!i d%ng quan h, -ó (bên trên, bên d56i), (-8ng tr56c, -8ng sau), tr; 

l=nh h>i t?ng vA m>t, dBa vào vA này -F l=nh h>i vA kia. ChJ -An cuKi tuLi 

mMu giáo, tr; m6i xác -Pnh h56ng không gian không phS thu>c vào 

“-iFm gKc” cVa bWn thân.  

—  ZKi v6i tr;, -Pnh h56ng th[i gian khó h\n -Pnh h56ng không gian. Tr; 

mMu giáo bé ch5a phân bi,t -5_c các buLi trong ngày và ch5a hiFu -5_c 

các t? “bây gi[”, “bao gi[” khác nhau nh5 thA nào. ZAn tuLi mMu giáo 

l6n, tr; -ã phân bi,t -B\c các buLi trong ngày. Khi l=nh h>i các biFu 

t5_ng vb th[i gian trong ngày, tr; phWi dBa vào ho%t ->ng sinh ho%t cVa 

bWn thân trong ngày -F -Pnh h56ng và phân biêt buLi sáng, tr5a, chibu 

tKi. Ví dS: BuLi sáng, ngV dgy rha mit, -i hjc; BuLi tr5a ln c\m; BuLi tKi 

-i ngV.  

Các biFu t5_ng 4 mùa trong nlm -5_c tr; l=nh h>i trong quá trình tìm 

hiFu các hi,n t5_ng tB nhiên theo 4 mùa. SB l=nh h>i các biFu t5_ng 

“hôm qua”, “hôm nay”... khó khln -ic bi,t -Ki v6i tr;. Trong th[i gian 

dài tr; không thF nrm -5_c tính chst t5\ng -Ki cVa các biFu t5_ng -ó. 

Nh[ sB h56ng dMn cVa ng5[i l6n, -An nha cuKi tuLi mMu giáo, tr; m6i có 

thF l=nh h>i -5_c các kí hi,u th[i gian -ó và sh dSng chúng m>t cách 

-úng -rn. 

Tr; mMu giáo ch5a có khW nlng l=nh h>i khoWng th[i gian dài nh5 tháng, 

nlm, thA kJ.  

b.  V$ trí nh* 

—  v tuLi mMu giáo bé, trí nh6 không chV -Pnh tiAp tSc phát triFn, tr; ghi l%i 

khá nhibu nhwng sn t5_ng m>t cách không chV -Pnh khi tham gia vào 

các ho%t ->ng. Tr; không -it cho mình nhi,m vS, mSc -ích ghi nh6. 

—  ZAn tuLi mMu giáo nhx, bên c%nh trí nh6 không chV -Pnh, y tr; brt -zu 

hình thành trí nh6 có chV -Pnh và phát triFn nhanh y tuLi mMu giáo l6n, 

do -ibu ki,n ho%t ->ng ph{c t%p h\n, yêu czu cVa ng5[i l6n cao h\n brt 

bu>c tr; không chJ -Pnh h56ng vào hi,n t%i mà còn -Pnh h56ng cW y 

t5\ng lai và quá kh{. 

—  Lúc -zu trí nh6 có chV -Pnh cVa tr; ch5a hoàn thi,n, tr; nrm -5_c yêu 

czu, nhi,m vS czn ghi nh6, nh5ng tr; ch5a nrm -5_c bi,n pháp ghi nh6 

và ch5a biAt làm gì -F ghi nh6 tKt. 

—  v tr; mMu giáo, trí nh6 trBc quan hình t5_ng là chV yAu. Nhwng tài li,u 

trBc quan (sB vgt và hình Wnh cVa nó) -5_c tr; ghi nh6 tKt h\n nhibu so 

v6i tài li,u ngôn ngw.  
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—  Trí nh' ngôn ng* b,t ./u hình thành, tr4 nh' .56c nh*ng t8 c9 th:, 

không nh' .56c nh*ng t8 tr8u t56ng, nh*ng mô t= có tính ch?t diBn 

c=m .56c gi* lDi trong trí nh' tFt hGn. 

—  I tr4 t8 4 — 6 tuLi .ã hình thành trí nh' vOn .Png, bi:u hiQn R mPt sF kT 

x=o lao .Png tW ph9c v9, kT x=o th: d9c, kT x=o hYc tOp (c/m kéo, c,t dán, 

c/m bút v^). 

c.  V$ nh'n th)c lí tính 

*  Vb t5Rng t56ng 

— D5'i =nh h5Rng cda giáo d9c, kinh nghiQm cda tr4 .56c mR rPng, heng 

thú n=y sinh, hoDt .Png phec tDp hGn, t5Rng t56ng tigp t9c phát tri:n 

trong suFt tuLi mhu giáo c= vb sF l56ng lhn ch?t l56ng, không chi giàu 

hGn mà có nh*ng nét m'i mà lea tuLi tr5'c .ó không có. 

— j/u tuLi mhu giáo, t5Rng t56ng tái tDo là chd ygu, ít có tính .Pc lOp và 

tính sáng kign. T5Rng t56ng ph9 thuPc nhibu vào sW vOt, hiQn t56ng 

.ang tri giác, tr4 không th: t5Rng t56ng cái gì khi không có sW vOt, hiQn 

t56ng tr5'c m,t. 

— I ./u tuLi mhu giáo, t5Rng t56ng không chd .knh là chd ygu. Cái gì tr4 

thích, homc gây tr4 ?n t56ng mDnh m^ thì t5Rng t56ng cái .ó — tec nó trR 

thành .Fi t56ng cda t5Rng t56ng. Ví d9, tr4 thích làm bác sT thì t5Rng 

t56ng mình là bác sT khám bQnh cho bQnh nhân. 

— T5Rng t56ng cda tr4 ./u mhu giáo th5ong không Ln .knh và bbn v*ng. 

— CuFi tuLi mhu giáo, t5Rng t56ng sáng tDo b,t ./u hình thành và phát 

tri:n, t5Rng t56ng cda tr4 có tính .Pc lOp cao, có sáng kign. 

— Trong khi tr4 chGi, ngay c= trong tr5ong h6p cô .5a ra chd .b chGi, tr4 

cpng không lmp lDi mPt cách máy móc .b tài cô .b ra. Tr4 còn tDo ra nh*ng 

.r dùng, .r chGi trong khi chGi. NPi dung tranh v^ cda tr4 phong phú .a 

dDng, nhibu v4. Câu chuyQn tW k: cda tr4 phong phú, .a dDng hGn. 

— I cuFi tuLi mhu giáo, t5Rng t56ng có chd .knh cda tr4 b,t ./u .56c hình 

thành và phát tri:n trong quá trình phát tri:n các dDng hoDt .Png sáng 

tDo, khi n,m kT nvng thigt kg và sw d9ng ý .r thigt kg. 

— Tr4 bigt t5Rng t56ng theo m9c .ích, nhiQm v9 .mt ra cho hoDt .Png. 

*  Vb t5 duy 

—  jgn tuLi mhu giáo, t5 duy cda tr4 có mPt b5'c ngomt r?t cG b=n. jó là sW 

chuy:n t5 duy t8 bình diQn bên ngoài vào bình diQn bên trong mà thWc 
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ch"t %ó là vi+c chuy.n nh0ng hành %2ng %3nh h45ng bên ngoài thành 

nh0ng hành %2ng %3nh h45ng bên trong theo c! ch$ nh&p tâm. Quá trình 

t4 duy c?a trA %ã bCt %Du dEa vào nh0ng hình Fnh c?a sE vHt và hi+n 

t4Ing %ã có trong %Du, cKng có nghLa là chuy.n tM ki.u t4 duy trEc quan — 

hành %2ng sang ki.u t, duy tr1c quan — hình t,6ng. 

—  QDu tuRi mTu giáo, vi+c giFi các bài toán không thEc hi+n bVng nh0ng 

phép thY bên ngoài n0a mà thEc hi+n bVng cF nh0ng phép thY ngDm 

trong óc dEa vào nh0ng hình Fnh, bi.u t4Ing vZ %[ vHt hay vZ nh0ng 

hành %2ng v5i %[ vHt mà tr45c %ây trA %ã làm hay trông th"y ng4]i 

khác làm. 

—  Vi+c chuy.n tM t4 duy trEc quan — hành %2ng sang t4 duy trEc quan — 

hình t4Ing là nh] vào vi+c trA tích cEc hành %2ng v5i %[ vHt, %ây là ca sb 

cho hoct %2ng t4 duy %4Ic didn ra b bình di+n bên trong và do hoct 

%2ng vui chai mà treng tâm là trò chai %óng vai theo ch? %Z, giúp trA 

hình thành chhc ning kí hi+u t4Ing tr4ng c?a ý thhc. Chhc ning này 

%4Ic th. hi+n b khF ning dùng m2t vHt này thay thm cho m2t vHt khác và 

hành %2ng v5i vHt thay thm nh4 là hành %2ng v5i vHt thHt. 

—  T4 duy c?a trA %Du tuRi mTu giáo (3 — 4 tuRi) có nh0ng %sc %i.m: 

+  T4 duy c?a trA mTu giáo bé %ã %ct t5i ranh gi5i c?a t4 duy trEc quan —  

hình t4Ing, nh4ng các hình t4Ing và bi.u t4Ing trong %Du trA vTn còn 

gCn liZn v5i hành %2ng. Ví dv: Khi hxi trA “Cái bút chì ném xu{ng n45c 

thì nRi hay chìm”, trA nói ngay là “nRi” và giFi thích “Vì cháu th"y que 

c?i thF xu{ng n45c cKng nRi”. Trong tr4]ng hIp này, vi+c giFi bài toán 

dEa vào bi.u t4Ing cK, thc là trA %ã bimt dùng ki.u t4 duy trEc quan — 

hình t4Ing. 

+  T4 duy c?a trA mTu giáo bé còn gCn liZn v5i xúc cFm và ý mu{n ch? 

quan, %iZu này th. hi+n b ch}, trA ch~ suy nghL vZ nh0ng %iZu mà chúng 

thích và dòng suy nghL th4]ng b3 cu{n hút vào ý thích riêng c?a mình, 

b"t ch"p cF tác %2ng khách quan. Ví dv, trA chai trò ghép hình v5i các 

mFnh bìa thành cái cDu, ng4]i l5n hxi trA: “Con cDn hình vuông hay hình 

tam giác”, trA trF l]i ngay “Con %ang xây cDu Ch4ang D4ang”... TrA b %2 

tuRi này th4]ng hay hxi nh0ng câu hxi “Tci sao”... vì t4 duy c?a chúng 

ch4a cho phép tìm ra nh0ng nguyên nhân khách quan. Mei trA %Zu nghL 

là do ý mu{n c?a m2t ng4]i nào %ó tco nên. 

+  TrA em b tuRi mTu giáo bé, do ch4a bimt phân tích tRng hIp, ch4a bimt 

m2t sE vHt bao g[m nhiZu b2 phHn kmt hIp thành m2t tRng th., ch4a xác 
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 !nh  %&c v! trí, quan h0 gi3a b5 ph7n này v:i b5 ph7n kia trong m5t s? 

v7t. Do  ó cách nhìn nh7n s? v7t cEa trF là theo lIi tr?c giác toàn b5, có 

nghJa là tr%:c m5t s? v7t nào  ó trF nh7n ra ngay, ch5p lKy rKt nhanh 

m5t hình Lnh tMng thN ch%a phân chia ra thành các b5 ph7n. Pó là cách 

nhìn nh7n  Qc tr%ng cEa trF 3 tuMi. Ví dU: trF nh7n ra ngay  ôi giày cEa 

mX Y gi3a nhiZu  ôi giày khác, nh%ng trF không giLi thích  %&c nh3ng 

 Qc  iNm khác bi0t.  

Do tr?c giác toàn b5, nên trF không phân bi0t  %&c m5t sI hình d\ng 

t%]ng t? nh%ng có m5t vài chi ti^t khác nhau khi^n chúng khác h`n 

nhau d%:i con mat ng%bi l:n, ví dU: trF khó phân bi0t  %&c s? khác nhau 

gi3a ch3 O và ch3 C... 

Tuy nhiên, trF l\i rKt hay  N ý  ^n nh3ng chi ti^t vUn vQt, bYi nh3ng chi 

ti^t Ky  Ii v:i trF l\i là nh3ng tMng thN, nh3ng  ]n v!. TrF không bao quát 

 %&c khi nhìn m5t s? v7t ggm nhiZu chi ti^t phhc t\p mà chi  N tâm ljn 

l%&t  ^n tkng chi ti^t m5t và không liên k^t các chi ti^t Ky l\i v:i nhau 

thành m5t tMng thN. PQc bi0t trF không nh7n ra nh3ng mIi liên quan 

gi3a các chi ti^t b5 ph7n trong m5t s? v7t. 

—  T% duy cEa trF tuMi mmu giáo nhn (4 — 5 tuMi) có nh3ng  Qc  iNm: 

+  TrF mmu giáo nhn t% duy  ang trên  à phát triNn m\nh khî n  ha trF d? 

ki^n  %&c hành  5ng và l7p k  ̂ ho\ch cho hành  5ng cEa mình. TrF  ã 

bat  ju  Z ra cho mình nh3ng bài toán nh7n thhc, tìm tòi cách giLi thích 

nh3ng hi0n t%&ng mà mình nhìn thKy  %&c. TrF th%bng “th?c nghi0m”, 

chxm chú quan sát các hi0n t%&ng và suy nghJ vZ nh3ng hi0n t%&ng  ó 

 N rút ra k^t lu7n. Tuy nhiên, nh3ng k^t lu7n  ó còn ngây ngô, ng5 

nghJnh và nhiZu khi còn gây ng\c nhiên cho ng%bi l:n.  

+  Phjn l:n trF Y tuMi mmu giáo nhn  ã có khL nxng suy lu7n theo kiNu t% 

duy tr?c quan — hình t%&ng. TrF  ã có khL nxng giLi các bài toán bzng 

các “phép th| ngjm trong óc”, d?a vào các biNu t%&ng, ki"u t& duy tr*c 

quan — hình t&2ng  ã bat  ju chi^m %u th^. Khi hành  5ng v:i các biNu 

t%&ng trong óc,  ha trF hình dung  %&c các hành  5ng th?c ti~n v:i các 

 Ii t%&ng và k^t quL cEa nh3ng hành  5ng Ky. Bzng con  %bng  ó trF  

có thN giLi  %&c nhiZu bài toán th?c ti~n  Qt ra cho mình. T% duy tr?c 

quan — hình t%&ng t� ra có hi0u quL khi giLi nh3ng bài toán trong  ó 

nh3ng thu5c tính bLn chKt là nh3ng thu5c tính có thN hình dung  %&c. 

Ví dU, trF có thN hình dùng  %&c rzng quL bóng lxn trên  %bng nh?a 

nhanh h]n là lxn trên mQt  á gg ghZ,... PIi v:i nh3ng thu5c tính bLn 
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ch"t c%a s( v*t, hi-n t/0ng 2n tàng, khó hình dung 9/0c. Chúng có th= 

9/0c bi=u th? b@ng tA hoCc nhDng kí hi-u khác. Trong tr/Ing h0p này chL 

có th= tìm ra nhDng thuNc tính bOn ch"t b@ng con 9/Ing t/ duy trAu 

t/0ng, trP ch/a có khO nQng này.  

+  T/ duy tr(c quan — hình t/0ng phát tri=n mUnh cho phép trP W tuXi mYu 

giáo nhZ giOi 9/0c nhi[u bài toán th(c ti\n mà trP th/Ing gCp trong 9Ii 

s]ng. Tuy v*y, vì ch/a có khO nQng t/ duy trAu t/0ng nên trP chL m_i d(a 

vào nhDng bi=u t/0ng 9ã có, nhDng kinh nghi-m 9ã trOi qua 9= suy lu*n 

ra nhDng v"n 9[ m_i. Vì v*y, trong khá nhi[u tr/Ing h0p chúng chL dAng 

lUi W các hi-n t/0ng bên ngoài mà ch/a 9i 9/0c vào bOn ch"t bên trong. 

Do 9ó nhi[u khi trP giOi thích các hi-n t/0ng mNt cách ngN nghdnh và r"t 

d\ lYn lNn thuNc tính bOn ch"t và không bOn ch"t c%a s( v*t và hi-n 

t/0ng xung quanh. Ví dg: Khi trP vào b-nh vi-n th"y ai mCc áo trjng trP 

ckng 9[u gli là “bác sd”... 

—  T/ duy c%a trP tuXi mYu giáo l_n (5 — 6 tuXi) có nhDng 9Cc 9i=m: 

+  stn cu]i tuXi mYu giáo, 9= 9áp ung v_i nhu cvu nh*n thuc phát tri=n 

mUnh, do v*y, bên cUnh vi-c phát tri=n t/ duy tr(c quan — hình t/0ng 

vYn mUnh mw nh/ W giai 9oUn lua tuXi mYu giáo nhZ, W trP còn phát tri=n 

thêm mNt ki=u t/ duy tr(c quan — hình t/0ng m_i, 9ó là ki=u t/ duy tr(c 

quan — sy 9z.  

+  Ki=u t/ duy tr(c quan — sy 9z tUo ra cho trP mNt khO nQng phOn ánh 

nhDng m]i liên h- tzn tUi khách quan, không b? phg thuNc vào hành 

9Nng hay ý mu]n ch% quan c%a bOn thân trP. S( phOn ánh nhDng m]i 

liên h- khách quan là 9i[u ki-n cvn thitt 9= ldnh hNi nhDng tri thuc v/0t 

ra ngoài khuôn khX c%a vi-c tìm hi=u tAng s( v*t riêng lP v_i nhDng 

thuNc tính sinh 9Nng c%a chúng 9= 9Ut t_i tri thuc khái quát, tA 9ó mà 

hi=u 9/0c bOn ch"t c%a s( v*t.  

+  T/ duy tr(c quan — sy 9z vYn giD tính ch"t hình t/0ng nh/ng hình t/0ng 

chL còn giD lUi nhDng ytu t] ch% ytu giúp trP phOn ánh mNt cách khái 

quát s( v*t. Ki=u t/ duy tr(c quan — sy 9z bi=u hi-n mNt b/_c phát tri=n 

9áng k= trong t/ duy c%a trP mYu giáo. só là ki=u trung gian, quá 9N 9= 

chuy=n tA ki=u t/ duy hình t/0ng lên mNt ki=u t/ duy m_i, khác v[ ch"t — 

t/ duy logic (hay còn gli là t/ duy trAu t/0ng), ki=u t/ duy này sw titp tgc 

9/0c phát tri=n W lua tuXi hlc sinh. 

+  TrP W 9N tuXi mYu giáo l_n có khO nQng hi=u mNt cách d\ dàng và nhanh 

chóng v[ cách bi=u di\n sy 9z và s~ dgng có ktt quO nhDng sy 9z 9ó 9= 



 !C  I%M PH)T TRI%N NH-N TH.C / TR0 M1M NON |   
23 

tìm hi&u s) v+t. Ví d0: tr3 có th& nhìn vào s9 :; tìm ra m=t :>a ch? nào :ó 

ho@c :& ch? :ABng :& :i :Dn m=t n9i nào :ó...   

+  F tuGi mHu giáo lKn, nhMng yDu tO cPa ki&u tA duy lôgíc :ã có th& xuUt 

hiVn, khi tr3 biDt sX d0ng khá thành thYo các v+t thay thD, khi :ã phát 

tri&n tOt ch[c n\ng kí hiVu cPa ý th[c. Trong thBi gian này, tr3 b_t :`u 

hi&u rang có th& bi&u th> m=t s) v+t hay m=t hiVn tAbng nào :ó bang tc 

ngM hay các kí hiVu khác khi phdi gidi thích các bài toán tA duy :=c l+p. 

+  Tr3 mHu giáo lKn ceng có th& lfnh h=i :Abc m=t sO khái niVm :9n gidn 

trong :igu kiVn :Abc dYy dh :@c biVt, phù hbp vKi l[a tuGi mHu giáo. 

+  F tuGi mHu giáo :ang dijn ra m=t quá trình chuy&n tiDp, tc chh tr3 ch? 

biDt nhMng s) v+t c0 th& sang sX d0ng nhMng chuln cdm giác phG biDn là 

kDt qud cPa s) khái quát hóa nhMng kinh nghiVm cdm tính cPa bdn thân. 

+  Chuln cdm giác là nhMng bi&u tAbng do loài ngABi xây d)ng nhMng dYng 

c9 bdn cPa mhi loYi thu=c tính và quan hV nhA vg m`u s_c, hình dYng, := 

lKn cPa các v+t, v> trí cPa chúng trong không gian, := cao cPa các âm, := 

dài cPa khodng thBi gian... Ví d0, vg hình dYng, chuln là các hình hpc 

(hình vuông, hình tròn...), vg m`u s_c, chuln là 7 màu trong quang phG, 

vg := dài trong không gian, lUy chuln là mét, km... vg := dài trong thBi 

gian, lUy chuln là giB, phút, giây... 

+  CuOi tuGi mHu giáo, tr3 lfnh h=i :Abc các chuln. NhB :ó tr3 em tách biVt 

:Abc trong sO các biDn dYng muôn màu muôn v3 nhMng dYng c9 bdn cPa 

các thu=c tính :Abc dùng làm chuln và b_t :`u biDt so sánh thu=c tính 

cPa s) v+t xung quanh vKi các chuln :ó. Chính nhMng biDn :Gi vg chUt 

cPa nhMng tài liVu cdm tính nhA thD cho phép hoYt :=ng tA duy cPa tr3 

chuy&n d`n sang m=t giai :oYn phát tri&n cao h9n. 

Tóm l%i, tA duy tr)c quan — hình tAbng là loYi tA duy c9 bdn y tr3 mHu 

giáo. Tr3 3 — 4 tuGi gidi quyDt nhiVm v0 bang nhMng hành :=ng thX 

nghiVm, ch? nh+n ra kDt qud sau khi hành :=ng :Abc th)c hiVn. Tr3 4 — 5 

tuGi b_t :`u có suy nghf vg nhiVm v0 và phA9ng pháp gidi quyDt nhiVm 

v0 trong quá trình hành :=ng. Tr3 dùng nhMng hành :=ng bên trong là 

nhMng hành :=ng vKi hình tAbng :& gidi quyDt nhiVm v0 trí tuV. 

—  CuOi tuGi mHu giáo nh~ và :`u tuGi mHu giáo lKn xuUt hiVn tA duy tr)c 

quan s9 :;, tr3 hi&u :Abc hình v� s9 :; cPa các v+t. F tr3 xuUt hiVn tign 

:g cPa tA duy trcu tAbng, bi&u hiVn y tA duy tr)c quan s9 :; xuUt hiVn và 

tr3 biDt dùng v+t :& thay thD. Tuy nhiên, s) phát tri&n các thao tác tA duy 

cPa tr3, vg phân tích và tGng hbp còn :9n gidn vg n=i dung và hình th[c, 
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so sánh s& khác nhau t,t h-n s& gi,ng nhau, có kh2 n3ng tr5u t67ng hóa 

m9t cách tr&c ti:p, c2m tính, d&a vào cái tr&c ti:p trông thAy. 

3.3. CÁCH TIẾN HÀNH 

—  Nghiên cFu v3n b2n và tài liIu. 

—  T& quan sát trM trên th&c t: N lOp.  

—  Trao PQi nhóm, phân tích, rút ra nhTng PUc PiVm phát triVn nhWn thFc 

cXa trM lFa tuQi mYu giáo (t5 3 — 6 tuQi) và nhTng khó kh3n mà giáo viên 

gUp ph2i trong công tác ch3m sóc và giáo d^c trM n:u không hiVu rõ các 

PUc PiVm Pó. 

3.4. ĐÁNH GIÁ 

—  Quan sát và mô t2 lai nhTng hành vi (hoat P9ng vOi P,i t67ng và giao 

l6u) cXa trM 3 — 6 tuQi biVu hiIn kh2 n3ng nhìn và nhWn c2m các thu9c 

tính vc mdu sec, hình dang và P9 lOn trong hoat P9ng giáo d^c: Hoat 

P9ng vOi Ph vWt, các hoat P9ng sáng tao và tìm hiVu môi tr6ing xung 

quanh. Cho m9t ví d^ minh hoa. NhWn xét và Pánh giá s& khác biIt 

nhTng kh2 n3ng trên N các lFa tuQi — gi2i thích nguyên nhân cXa s& khác 

biIt Pó.  

—  Tìm hiVu và mô t2 nhTng hành vi biVu hiIn PUc PiVm phát triVn kh2 n3ng 

ghi nhO và nhO lai cXa trM mYu giáo (t5 3 P:n 6 tuQi). Cho m9t ví d  ̂minh 

hoa trong ti:t hmc th-, truyIn. 

—  Phân tích PUc PiVm t6Nng t67ng cXa trM mYu giáo (t5 3 P:n 6 tuQi). Ghi 

chép lai hình 2nh t6Nng t67ng cXa trM qua câu chuyIn trM kV, s6u tdm 

s2n phpm nUn, vq cXa trM. NhTng hình 2nh Pó nói lên PUc PiVm gì trong 

hoat P9ng t6Nng t67ng cXa trM.  

—  Phân tích PUc PiVm t6 duy cXa trM mYu giáo (t5 3 P:n 6 tuQi).  

—  Mô t2 kiVu t6 duy tr&c quan — hình t67ng cXa trM 3 — 4 tuQi và trM 4 — 5 

tuQi trong hoat P9ng vui ch-i.  

—  Mô t2 kiVu t6 duy tr&c quan — hình t67ng cXa trM 5 — 6 tuQi trong hoat 

P9ng vui ch-i và các hình thFc hoat P9ng sáng tao. 

—  Chu ra m9t s, khác biIt vc PUc PiVm phát triVn nhWn thFc giTa trM N lFa 

tuQi Au nhi và mYu giáo làm c- sN PV tìm hiVu, Pánh giá, tác P9ng ch3m 

sóc và giáo d^c trM m9t cách phù h7p. 

—  Hmc viên P6a ra m9t ví d^ c^ thV vc PUc PiVm phát triVn nhWn thFc và 

biIn pháp phát triVn nhWn thFc cho trM mYu giáo. 
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3.5. PHẢN HỒI 

—  N#m v&ng nh&ng n*i dung chính 0 ph2n thông tin v5 67c 6i8m phát 

tri8n ho<t 6*ng nh=n th>c c?a trA mBu giáo (tD 3 6Fn 6 tuHi). 

—  BiLn pháp phát tri8n ho<t 6*ng nh=n th>c cho trA mBu giáo (tD 3 6Fn  

6 tuHi): 

+  ThPc hiLn nghiêm túc chF 6* sinh ho<t 6Ti vUi trA. 

+  TH ch>c tTt các hành 6*ng 6Wnh hXUng bên ngoài 6Ti vUi 6Ti tXZng cho 

trA. [8 giúp phát tri8n tTt tX duy — hình tXZng, c2n cung c_p cho trA 

nh&ng hi8u biFt c2n thiFt 68 có 6XZc nh&ng suy lu=n 6úng hbn. TrXUc 

hFt, 6ó là viLc cung c_p bi8u tXZng cho trA m*t cách phong phú và 6a 

d<ng: hL thTng hóa và chính xác hóa d2n các bi8u tXZng v5 thF giUi xung 

quanh qua nh&ng buHi 6i chbi, 6i d<o, qua các câu chuyLn k8, qua các 

b>c tranh, bài hát, bài thb, phim truy5n hình, các trò chbi, “tiFt hic”, sk 

dlng mô hình...  

Ví d$ 1: Giúp trA 5 — 6 tuHi nh=n biFt phân biLt khTi trl, khTi vuông, khTi 

ch& nh=t. Có th8 chin ch? 6i8m Quê hXbng — Th? 6ô — Bác Hr. Giáo viên 

có th8 dùng mô hình Lung Bác 6XZc xFp theo hình th>c sau. 

+  Lung Bác xFp bwng khTi ch& nh=t. 

+  Hàng rào xung quanh lung Bác xFp bwng khTi vuông. 

+  C*t trl cHng vào Lung Bác xFp bwng khTi trl. 

+  Khi gZi m0 cho trA vào ch? 6i8m, giáo viên nói “Hôm nay cô cùng các 

con sy 6i thum m*t nbi r_t 6zp 0 Th? 6ô Hà N*i”. Khi 6i 6Fn trXUc mô 

hình Cô h{i trA: “Chúng mình 6ang 6XZc 6Fn thum nbi nào v=y nh|? Mô 

hình lung Bác có gì 67c biLt không?”. TrA nêu 6XZc là “Lung Bác 6XZc xFp 

bwng khTi ch& nh=t, hàng rào xFp bwng khTi vuông,... 6ó là nh&ng khTi 

6ã hic rri <”. Cô nh#c l<i và nh_n m<nh yêu c2u: “[8 hi8u k� hbn v5 67c 

6i8m riêng c?a tDng khTi 6ó hôm nay cô và các con sy cùng khám phá 

tìm hi8u nhé!” (Cô và trA vào bài). 

+  Cho trA ôn t=p, c?ng cT bài hic thX�ng xuyên 

Ví d$ 2: [8 kh#c sâu kiFn th>c v5 khTi c2u, khTi trl, khTi vuông, khTi ch& 

nh=t, giáo viên có th8 67t câu h{i? 

—  Con nào thích khTi c2u và khTi trl?  

—  Con nào thích khTi vuông và khTi ch& nh=t? 

Sau khi trA tr� l�i, giáo viên sy phân thành các nhóm: 
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—  Nhóm thích kh*i c,u, kh*i tr0, v2 nhóm n4n hình kh*i c,u, kh*i tr0. 

—  Nhóm thích kh*i vuông, kh*i ch9 nh:t, v2 nhóm tìm hình b<ng gi=y màu 

t@Ang Bng CD dán các m4t kh*i. Gi2u này trH r=t hào hBng thi Cua, khi 

cùng nhau tham gia vào các hoLt CMng. 

+  TP chBc các hoLt CMng (C4c biRt là trò chAi, hoLt CMng tLo hình, hát, 

múa...) tLo Ci2u kiRn cho trH khWo sát các thuMc tính cYa C*i t@Zng không 

c,n hành CMng C[nh h@\ng bên ngoài và yêu c,u trH di^n CLt Ci2u quan 

sát C@Zc b<ng ngôn ng9 mLch lLc. 

+  Sa d0ng khéo léo ph@Ang pháp trình bày trdc quan nh<m gây hBng thú 

cho trH. B* trí trdc quan xung quanh l\p: giá Ci chAi, tranh treo t@kng 

cho hZp lí CD trH luyRn t:p clng nh@ liên hR thdc tm. 

Ví d$ 3: Giúp trH luyRn Cmm v\i chY CiDm gia Cình 

+ Treo tranh v2 gia Cình có s* l@Zng thành viên khác nhau, CD trH Cmm s* 

l@Zng ng@ki và giáo d0c trH. 

+  Gi dùng gia Cình xmp o giá Ci chAi CD trH có thD luyRn Cmm. 

+  TLo Ci2u kiRn cho trH tham gia hoLt CMng khác nhau CD hình thành tính 

tích cdc cYa trH trong viRc ghi nh\. 

Ví d$ 4: Trò chAi “Ghi nh\ b@\c chân” nh<m giúp trH (3 — 4 tuPi) ghi nh\ 

C@Zc tên các loLi hình htc cA bWn (hình tròn, hình vuông, hình tam giác, 

hình ch9 nh:t) làm quen v\i toán. 

—  Chuvn b[: Giáo viên vw trên sàn nhà các hình: 

  

 

 

 

 

—  Lu:t chAi: Yêu c,u trH Ci vào Cúng ô theo hình theo hiRu lRnh cYa cô. Ai 

Ci sai phWi quay tro lLi và nh@kng l@Zt chAi cho CMi bLn. GMi nào Ci hmt 

ng@ki tr@\c là CMi th{ng cuMc.  

—  Cách chAi: Tr@\c khi chAi, giáo viên chia trH theo nhóm và cho trH b*c 

th|m ho4c oWn tù tì CD chtn l@Zt chAi. Khi cô nói Cmn tên hình nào thì trH 

phWi Ci vào hình Có. Trong quá trình cho trH chAi, cô có thD cho trH chAi 
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theo t%c '( nhanh ho+c ch,m tùy thu(c vào kh4 n5ng nh,n th7c c8a tr:. 

Trong khi ch>i, cô An 'Bnh thCi gian cD thE. 

+  Kh%i lIJng tài liKu, tính chAt tài liKu quy 'Bnh phù hJp vOi tPng '( tuQi 

c8a tr:. 

+  TRo 'iSu kiKn cho tr: tiTp xúc nhiSu vOi thiên nhiên, cu(c s%ng 'E làm 

giàu v%n s%ng, trí tIYng tIJng phong phú. 

+  TRo 'iSu kiKn cho tr: dùng ngôn ng[ c8a b4n thân 'E di^n 'Rt ý '`, mDc 

'ích, biKn pháp tiTn hành hoRt '(ng 'E phát triEn tính mDc 'ích, ch8 

'(ng, sáng tRo c8a tr:. 

—  V,n dDng m(t cách khái quát lí thuyTt vS các giai 'oRn hình thành thao 

tác trí tuK c8a P.Ia. Ganperin 'E hình thành m(t khái niKm khoa hhc nào 

'ó ('%i vOi tr: mku giáo là tiSn khái niKm) theo các bIOc sau: 

+  Thnc hiKn các hành '(ng v,t chAt vOi các '%i tIJng con tìm hiEu. 

+  Thnc hiKn các hành '(ng vOi mô hình hay s> '` c8a '%i tIJng. 

+  Nói to lên vS trình tn và n(i dung các hành '(ng 'ã tiTn hành. 

+  Nói thom vS nh[ng 'iSu 'ó. 

+  Nghr thom trong óc: hành '(ng 'IJc rút ghn và biTn thành tI duy logic.  

Hoạt động 4: Xác định các nguyên tắc, các bước, các điều 

kiện và các mặt về đặc điểm phát triển nhận thức cần 

tìm hiểu ở trẻ mẫu giáo  

4.1. MỤC TIÊU 

—  Xác 'Bnh 'IJc các nguyên ttc chung trong tìm hiEu tâm lí c8a tr:  

mom non; 

—  Xác 'Bnh 'IJc các bIOc tQ ch7c tìm hiEu tâm lí tr: mom non m(t cách 

phù hJp; 

—  Xác 'Bnh 'IJc các '+c 'iEm phát triEn vS nh,n th7c con tìm hiEu Y tr: 

phù hJp theo l7a tuQi; 

—  Xác 'Bnh 'IJc các 'iSu kiKn con thiTt 'E tìm hiEu '+c 'iEm phát triEn vS 

nh,n th7c con tìm hiEu Y tr: phù hJp theo l7a tuQi. 

4.2. THÔNG TIN CƠ BẢN 

—  HiKn tIJng tâm lí khó có thE 'IJc 'o 'Rc m(t cách trnc tiTp nhIng có 

thE 'ánh giá gián tiTp thông qua các s4n phwm hoRt '(ng và các m%i 

quan hK giao tiTp. x%i vOi l7a tuQi mom non, 'ó là hoRt '(ng vui ch>i, 
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giao ti&p c)a tr+ v-i ng/0i l-n (trong gia 3ình, 7 nhà tr/0ng ) và v-i b;n 

cùng l=a. ?i@u này thC hiDn nguyên tFc gián ti&p, khách quan, xã hLi — 

lNch sP trong nghiên c=u tâm lí hTc. Các nguyên tFc này cVn 3/Wc quán 

triDt trong tX ch=c tìm hiCu tâm lí tr+ 3C 3Ym bYo thu 3/Wc t/ liDu mLt 

cách tin cZy nh[t. Ngoài ra, t] phía giáo viên cVn tránh s^ 3Nnh ki&n, 

nóng vLi 3`i v-i tr+. 

—  ViDc tX ch=c tìm hiCu 3bc 3iCm phát triCn nhZn th=c c)a tr+ mVm non 

tuân th) các b/-c: xác 3Nnh mdc 3ích; th0i gian; ph;m vi; cách th=c; 3i@u 

kiDn tìm hiCu; h/-ng ph`i hWp xP lí thông tin; h/-ng l/u trg, khai thác 

thông tin v@ tr+. 

—  NLi dung tìm hiCu tùy theo mdc 3ích và bám vào 3bc 3iCm phát triCn 

nhZn th=c c)a tr+ mVm non. 

4.3. CÁCH TIẾN HÀNH 

—  Nghiên c=u vjn bYn và tài liDu. 

—  ?Lng não. 

—  T^ quan sát tr+ trên th^c t& 7 l-p ch) nhiDm. Kinh nghiDm 3ã làm c)a 

giáo viên trong viDc tìm hiCu 3bc 3iCm phát triCn nhZn th=c c)a tr+ mVm 

non. L[y mLt ví dd cd thC v@ viDc tX ch=c tìm hiCu tr+ l-p mình ch) 

nhiDm: Tìm hiCu cái gì? Tìm hiCu bong cách nào? Tìm hiCu nh/ th& nào? 

K&t quY ra sao? (vi&t vào gi[y). 

—  Trao 3Xi nhóm. 

4.4. ĐÁNH GIÁ 

—  ?C viDc tìm hiCu tr+ mVm non mang tính khách quan, khoa hTc, giáo 

viên cVn 3Ym bYo nhgng nguyên tFc gì? 

—  Giáo viên xác 3Nnh các 3bc 3iCm phát triCn v@ nhZn th=c cVn tìm hiCu 7 

tr+ nh/ th& nào? D^a vào cái gì? 

—  ?C viDc tìm hiCu 3bc 3iCm phát triCn v@ nhZn th=c c)a tr+ có k&t quY 

3áng tin cZy, giáo viên cVn tuân th) nhgng b/-c nào? Các 3i@u kiDn kèm 

theo là gì? 

—  Câu 4: Giáo viên làm gì v-i nhgng k&t quY thu 3/Wc? 

4.5. PHẢN HỒI 

—  NFm vgng nhgng nLi dung phVn thông tin v@ các nguyên tFc, các b/-c, 

các 3i@u kiDn và các mbt v@ 3bc 3iCm phát triCn nhZn th=c cVn tìm hiCu 7 

tr+ msu giáo. 
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—  M#t s& cách th*c thu th,p thông tin v3 45c 4i6m nh,n th*c c8a tr;: 

+  Nghiên c*u các t@ liBu/hD sE v3 tr; 4ã có tH tr@Ic; 

+  SL dNng các phiOu tr@ng cPu ý kiOn do giáo viên tT soUn thVo ho5c tham 

khVo có sWn tH các nguDn khác nhau; 

+  SL dNng các trXc nghiBm 4En giVn có sWn; 

+  Trò chuyBn vIi tr;; 

+  Cùng tham gia vào các hoUt 4#ng vIi tr;; 

+  ChNp Vnh, ghi hình; quan sát trTc tiOp ho5c tH xa; 

+  SL dNng m#t s& kc thu,t phân tích nhóm; 

+  Tìm hi6u v3 tr; thông qua các 4&i t@fng khác (cha mh,...). 

—  NXm vkng nhkng n#i dung phPn thông tin l các hoUt 4#ng 4@fc 43 c,p 

l trên v3 45c 4i6m phát tri6n hoUt 4#ng nh,n th*c c8a tr; mPm non. 

—  Các biBn pháp phát tri6n hoUt 4#ng nh,n th*c cho tr; mPm non. 

Hoạt động 5: Thực hành tìm hiểu đặc điểm phát triển nhận 

thức của trẻ mẫu giáo theo một số phương pháp, kĩ 

thuật khách quan 

5.1. MỤC TIÊU 

—  Hoc viên thTc hành sL dNng m#t s& ph@Eng pháp tìm 45c 4i6m phát 

tri6n nh,n th*c c8a tr; mpu giáo. 

—  Hoc viên tT xây dTng cách th*c riêng 46 tìm hi6u 45c 4i6m phát tri6n 

nh,n th*c c8a tr; mpu giáo. 

5.2. CÁCH TIẾN HÀNH 

—  Nghiên c*u vqn bVn và tài liBu. 

—  r#ng não. 

—  TT quan sát tr; trên thTc tO l lIp ch8 nhiBm. r3 xust 45c 4i6m phát tri6n 

nh,n th*c c8a tr; mPm non (43 xust các “case” theo tHng 4# tuwi, viOt 

vào gisy). 

—  Xác 4ynh công viBc cN th6 46 tìm hi6u 45c 4i6m phát tri6n nh,n th*c c8a 

tr; mPm non: lTa chon/thiOt kO ph@Eng pháp; dT kiOn kOt quV giV 4ynh; 

xL lí 4ynh l@fng; phân tích rút ra kOt lu,n. 

—  ThTc hành cách sL dNng m#t s& ph@Eng pháp 4En giVn (ph@Eng pháp 

4ynh l@fng ho5c 4ynh tính) 46 tìm hi6u m#t s& 45c 4i6m phát tri6n nh,n 
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th"c c%a tr( m*m non (ho.t /0ng nh2n c3m, trí nh6, t78ng t79ng,  

t7 duy...). 

—  Trao /Ai nhóm vE nhFng ph7Hng pháp, cách th"c /ã thKc hành: tK /ánh 

giá vE nhFng /iNm /ã làm /79c, nhFng /iNm còn ph3i tiQp tRc làm thS 

/N tr8 thành kU nVng. 

5.3. ĐÁNH GIÁ 

—  Xác /Xnh công viZc cR thN /N tìm hiNu /\c /iNm phát triNn nh2n th"c c%a 

tr( m*m non. 

—  LiZt kê và mô t3 các ph7Hng pháp /Hn gi3n (ph7Hng pháp /Xnh l79ng 

ho\c /Xnh tính) /N tìm hiNu m0t s` /\c /iNm phát triNn nh2n th"c c%a tr( 

m*m non. 

—  TK thiQt kQ phiQu /ánh giá sK phát triNn nh2n th"c c%a tr( m*m non. 

5.4. PHẢN HỒI 

—  Nbm vFng công viZc cR thN /N tìm hiNu /\c /iNm phát triNn nh2n th"c 

c%a tr( m*m non: lKa chcn/thiQt kQ ph7Hng pháp; dK kiQn kQt qu3 gi3 

/Xnh; xS lí /Xnh l79ng; phân tích rút ra kQt lu2n. 

—  M0t s` ph7Hng pháp /Hn gi3n (ph7Hng pháp quan sát, trbc nghiZm,...) 

/N tìm hiNu m0t s` /\c /iNm phát triNn nh2n th"c c%a tr( m*m non 

(ho.t /0ng nh2n c3m, trí nh6, t78ng t79ng, t7 duy...). 

—  Công cR /79c thiQt kQ bao quát /79c /\c /iNm phát triNn ho.t /0ng 

nh2n th"c c%a tr( m*m non và các biZn pháp phát triNn ho.t /0ng nh2n 

th"c cho tr( m*m non. 

—  mN /3m b3o tính khách quan c%a các dF liZu quan sát /79c, c*n ph3i: 

+ Cho ghi chép nhFng sK kiZn x3y ra. 

+  Ghi chép các sK kiZn theo /úng trình tK x3y ra. 

+  Ghi chép tsng chi tiQt hành /0ng c%a tr(. 

+  Cho sS dRng các ts mô t3, không dùng ts bình lu2n. 

—  Phân tích s  ̀ liZu thu th2p /79c: DKa vào nhFng s` liZu thu th2p /79c, 

tùy vào mRc /ích /\t ra, so sánh v6i chuwn phát triNn theo /0 tuAi c%a tr( 

theo yêu c*u chVm sóc giáo dRc /N xác /Xnh m"c /0 /.t /79c mRc tiêu 

giáo dRc và sK phát triNn c%a tr( theo chuwn l"a tuAi. 
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—  M!t s% ph()ng pháp c. th/ cung c1p 2/ giáo viên v7n d.ng vào vi:c tìm 

hi/u 2=c 2i/m nh7n th>c c?a trB mCm non: 

+  Ph()ng pháp quan sát 

Là ph()ng pháp theo dõi m!t cách có m.c 2ích, có kO hoPch nhQng 

hành vi, cR chS, lUi nói c?a trB trong 2Ui s%ng hVng ngày và có ghi chép lPi 

m!t cách nghiêm túc.  

Khi quan sát cCn 2\m b\o yêu cCu: Xác 2_nh rõ m.c 2ích quan sát và 

không 2/ trB biOt mình 2ang b_ quan sát 

Ví d$ 1: M(u quan sát tr1 trong l5p h8c: 

Tên trB:.................................................................Tubi:...................... 

Ngày quan sát:.......................................N)i quan sát:........................ 

ThUi gian: Td............................................2On..................................... 

M.c 2ích quan sát:............................................................................. 

Mô t\ kOt qu\ quan sát:..................................................................... 

 

Th$i &i'm 

M*c &ích c-a  

quan sát 

Các d7u hi8u 

GiU 2ón trB   

Trong giU hfc/ hoPt 2!ng chung   

Trong giU ch)i h trong lip/ góc ch)i   

Ch)i ngoài trUi   

Tr(ic khi kn, ng?   

Trong bQa kn   

Tr(ic lúc trB ra vl   

Ví d$ 2 

Ngôn ngQ c?a trB th) không chS ng! nghmnh mà còn cho phép khám phá 

cái 2=c thù c?a t( duy c?a trB vl thO giii xung quanh. Anh (ch_) quan sát 

ngôn ngQ c?a trB th) và phân tích tài li:u quan sát 2(uc.  

+  Ph()ng pháp thvc nghi:m 

Thvc nghi:m là ch? 2!ng tác 2!ng vào hi:n thvc trong nhQng 2ilu ki:n 

khách quan 2ã 2(uc kh%ng chO 2/ gây ra hi:n t(ung cCn nghiên c>u, 
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nh"m l&p (i l*p l+i nhi,u l.n (/ tìm ra m4i quan h6 nhân qu8, tính quy 

lu&t c=a hi6n t>?ng nghiên cBu và (o (+c, (Fnh h>Gng chung. 

I/ thJc nghi6m (+t kLt qu8 t4t, c.n (8m b8o nhNng yêu c.u: 

• TQ chBc hoàn c8nh thJc nghi6m làm sao cho trS ho+t (Tng tJ nhiên, 

tho8i mái, g.n gVi vGi hoàn c8nh thJc c=a trS. 

• Biên b8n thJc nghi6m c.n ghi (.y (= sJ gi8i quyLt c=a trS, nhNng cách 

thBc, nhNng lXi sai, sJ sYa chNa sai l.m Zy và ghi th[i gian c.n cho trS 

gi8i quyLt nhi6m v\. 

• NhNng kLt qu8 c=a ch^ s4 thJc nghi6m ghi l+i d>Gi hình thBc (`n gi8n, 

ngan gbn, có th/ dùng nhNng kí hi6u (/ xY lí, th4ng kê s4. 

• Khi tiLn hành thJc nghi6m ph8i (8m b8o tính khoa hbc cao nh>: cách 

truy,n (+t, l[i h>Gng dgn, kh ning theo dõi th[i gian và sJ ph8n Bng c=a 

ng>[i thJc nghi6m, kh thu&t th4ng kê... 

+  Ph>`ng pháp nghiên cBu s8n phnm ho+t (Tng 

Ph>`ng pháp giúp biLt (>?c tâm lí c=a trS thông qua s8n phnm ho+t 

(Tng c=a trS. Ví d\: xem bBc tranh vr, s8n phnm n*n, ghép...c=a trS, có 

th/ hi/u (>?c xúc c8m, tri giác, t> duy, t>tng t>?ng... c=a trS. Tuy nhiên 

khi nghiên cBu s8n phnm ho+t (Tng không cho ta thZy (>?c quá trình trS 

làm thL nào (/ (+t (>?c kLt qu8 (ó.  

+  Ph>`ng pháp (àm tho+i 

Là ph>`ng pháp (*t ra câu hvi cho (4i t>?ng và dJa vào tr8 l[i c=a trS 

trao (Qi, hvi thêm nh"m thu th&p thông tin v, vZn (, nghiên cBu. 

Iàm tho+i (>?c áp d\ng trong tr>[ng h?p mu4n tìm hi/u v, tri thBc, 

bi/u t>?ng, nhìn nh&n c=a trS (4i vGi thL giGi xung quanh, (4i vGi chính 

b8n thân mình. 

Yêu c.u khi sY d\ng ph>`ng pháp này: 

• Ng>[i nghiên cBu c.n chunn bF kh h6 th4ng câu hvi theo m\c (ích 

nghiên cBu. 

• Câu hvi ph8i dy hi/u, hZp dgn (4i vGi trS, kèm theo thái (T ân c.n, cti mt. 

• Ghi l+i nguyên vin câu tr8 l[i c=a trS (/ phân tích và liên h6 chúng vGi t> 

li6u thu (>?c b"ng ph>`ng pháp khác. 

+  Ph>`ng pháp trac nghi6m (test) 

Là hình thBc thJc nghi6m (*c bi6t, nhNng trac nghi6m là nhNng bài t&p 

ngan gbn (ã (>?c tiêu chunn hóa, so+n ra (/ xác (Fnh mBc (T phát tri/n 

c=a các quá trình tâm lí khác nhau c=a trS. 
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Yêu c%u s' d)ng ph./ng pháp này: 

• Bài t7p 8.a ra theo nhi=u ki?u khác nhau 8? tránh viAc giBi bài t7p ngDu 

nhiên. 

• Quy tGc cho 8i?m c%n 8/n giBn và nhIt quán. 

• Các 8o nghiAm c%n tiLn hành d.Mi dNng mOt hoNt 8Ong bình th.Qng nh. 

vui ch/i, xây dUng — lGp ghép, ghép tranh,... 

Ví d$ 1: Yêu c%u trY ghi nhM các dãy t[ ch\ các con v7t sau 8ây: 

a) chó, mèo, ngUa 

b) gà, v`t, chim 

c) cá, rGn, ac 

Dãy t[ nào 8.cc trY ghi nhM tat nhIt? TNi sao? 

Ví d$ 2  

Cô giáo 8gc cho cB lMp nghe cùng mOt câu chuyAn. Yêu c%u t[ng trY k? 

lNi câu chuyAn theo cách cia mình. jánh giá khB nkng ghi nhM và t.lng 

t.cng cia trY. 

Ví d$ 3  

Cho trY nhìn km 1 hình vo có 5 8Ong tác th? d)c khác nhau. Sau 8ó yêu 

c%u hgc sinh tìm xem trong 1 hình vo khác có nhrng 8Ong tác nào 8ã có 

trong hình 8ã 8.cc xem.  

Ví d$ 4 

 j.a cho 2 nhóm trY l 2 lta tuui khác nhau: Iu nhi và mDu giáo nhrng 

mDu gv to nhw khác nhau và giao cho chúng nhiAm v): Các con hãy dùng 

nhrng mDu gv này xLp thành mOt ngôi nhà. Quan sát hành 8Ong cia trY, 

hwi trY v= cách làm và ghi chép lNi. Sau 8ó hãy phân tích kLt quB cia thUc 

nghiAm này 8? rút ra sU khác nhau v= hành 8Ong cia 2 nhóm trY.  

Ví d$ 5: TrGc nghiAm 8ánh giá sU phát tri?n trí tuA dành cho trY (5 tuui)  

A. H$%ng d)n th,c hi/n 

TRÍ TU~ (Ph%n lQi) 

I. Hi%u bi(t v+ b,n thân và gia 3ình 

1. Hg tên cháu là gì? 

2. Cháu bao nhiêu tuui? 
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3. Nhà cháu ) *âu? 

4. H/ và tên b5 cháu là gì? 

5. H/ và tên m; cháu là gì? 

6. Cháu có m?y anh, chC, em ruFt? 

L!u ý: Ghi l*i toàn b0 l1i tr3 nói và nh6n xét cách tr; l1i c<a tr3 

II. S$ %& thân th+ 

7. Tay phJi cLa cháu *âu? 

8. Tay trái cLa cô *âu? 

9. Dùng tay phJi cLa cháu nRm l?y tay trái cLa cháu! 

10. Dùng tay phJi cLa cháu nRm tay phJi cLa cô! 

L!u ý: Khoanh vào con s@ t!Ang Cng vDi mFc tr3 làm Gúng.  

III. Bi+u t/0ng v3 th4i gian 

11. MFt ngày có m?y buWi? 

 Cháu hãy kZ tên các buWi trong ngày. 

12. MFt tu]n có m?y ngày? 

Cháu hãy kZ tên các ngày trong tu]n. 

13. MFt n^m có m?y mùa? 

Cháu hãy kZ tên các mùa trong n^m. 

14. Bây gi` là mùa gì? 

L!u ý: Ghi l*i toàn b0 l1i tr3 nói 

IV. Trí nh:  

15. Trí nhb ngôn ngc: 

L1i dKn: “Cháu hãy lRng nghe cô kZ câu chuyfn này, sau *ó cháu sh phJi 

kZ lii càng *]y *L càng t5t” (Cô kZ chlm rãi 2 l]n). 

1/ MFt buWi sáng, m; *oa Nam *i chpi. 2/ Tr`i nRng *;p, gió thWi nh;. 

3/ Các bin nhq chpi *ùa vui vr. 4/ M; mua cho Nam mFt cái ditu. 

5/ Nam r?t thích. 6/ Bung mFt cpn gió thWi tbi. 7/ Swi chx buFc ditu *yt. 

8/ Cái ditu bay lên tr̀ i. 9/ Nam khóc. 10/ M; *tn cho Nam cái khác. 

L!u ý: Khoanh vào con s@ t!Ang Cng vDi ý tr3 nói l*i G!Lc.  
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Bài 16 — 18 

L)i d+n: “Hãy nh'c l*i nh,ng s/ mà cô 34c”. Sau 3ó cô 34c ch;m rãi m=t 

l?n t@ng dãy s/, rCi ghi l*i lDi trE nói: 

16.       3   6   8 

17.       2   9   7  4 

18.       8   5   2  6   9 

Bài 19 — 21 

L)i d+n: “Nh'c ngQRc l*i dãy s/ mà cô 34c”. Ví dU: 2  4  thì cháu nh'c l*i 

nhQ thX nào?... Dù trE nói sai hay 3úng thì Cô 3_u nh'c l*i “Dãy s/ ngQRc 

l*i c`a 2  4 là  4  2”. Sau 3ó cô 34c ch;m rãi m=t l?n t@ng dãy s/, rCi ghi l*i 

lDi trE nói. 

19.      9     3 

20.      6    7   5 

21.      6    3   7   9 

22. Nh'c l*i 

L)i d+n: “Cháu hãy nh'c l*i câu này” (Cô nói ch6m rãi 1 l;n) 

1/ Hdng ngày    2/ vào bugi sáng   3/ mh 3Qa em  4/ 3i h4c     5/ lúc 7 giD  

6/ bdng xe 3*p  7/ em rlt thích   8/ Bugi chi_u  9/ mh l*i 3ón em  10/ v_ 

nhà 

Sau @ó cho trC nhDc lEi và cô khoanh vào con sI tJKng Mng vNi ý trC nhDc 

lEi @JPc. 

V. Suy lu'n 

L)i d+n: “NXu cô nói thX này thì cháu nói tiXp thX nào?”. Sau 3ó cô 34c 

ch;m rãi t@ng câu và ghi l*i lDi trE nói. 

23. Cam thì ng4t, còn chanh thì ..................................... 

24. Con trai lon lên thành 3àn ông, còn con gái lon lên thành ........................ 

25. Ném thì dùng tay, còn 3*p thì dùng ........................... 

26. Cr dao lsn mrnh chai 3_u ............................................. 
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TRÍ TU% (Ph)n hình) 

 

I. Nh%n bi)t ch, cái 

H!"ng d'n: Cho tr1 xem b6ng ch9 cái và yêu c)u: “Cháu hãy DEc nh9ng 

ch9 cái mà cô chG”. 

L!u ý: Cô l)n lKLt chG tMng ch9 cho tr1 DEc. Khoanh vào nh9ng ch9 cái 

tr1 DEc Dúng. 

II. Khác bi/t 

Chu.n b0: — Bút chì. 

   — HKTng dVn tr1 qua các ví dY trKTc khi th[c hi\n các bài t]p. 

1.  H!"ng d'n tr5 cách làm qua 4 ví d@ 

Ví d@ 1 

L`i dVn: 

—  “Cô cháu mình sb cùng chdi nhé, cháu hãy nhìn xem có nh9ng hình gì 

Dây?” (Cho tr1 xem hình ví dY Dj trên bàn trKTc mkt tr1). 

—  “Cháu thly hình con mèo không?” Dkt ngón tay cna cháu vào Dó. Hãy 

nhìn ko nh9ng hình trong khoanh này. p Dly có nh9ng cái cùng nhóm 

vTi nhau, nhKng có mqt cái không cùng nhóm vTi nh9ng cái khác. 

Nh9ng cái ca csc cùng nhóm vTi nhau, cái gì không cùng nhóm vTi 

nh9ng cái ca csc?... (ch` tr1 tr6 l̀ i) qu6 bóng (ntu tr1 không nói DKLc thì 

cô sb nói “qu6 bóng”). 

—  “Qu6 bóng không cùng nhóm vTi cái ca, cái csc. Cháu gvch vào qu6 bóng 

vì nó không cùng nhóm vTi nh9ng thw còn lvi”. 

L!u ý: NhCc tr5 cDm bút gFch vào quH bóng và yêu cDu tr5 gFch cho rõ. 

Ví d@ 2 

LNi d'n: “Bây gi  ̀cháu Dkt ngón tay vào hình qu6 tim. Hãy nhìn ko nh9ng 

hình trong khoanh này! Nh9ng thw nào cùng nhóm vTi nhau?”... Có thw 

nào không cùng nhóm vTi nh9ng thw khác?... (ch` tr1 tr6 l`i): “Con chó” 

(ntu tr1 không nói DKLc thì Cô sb nói “Con chó”). “zây toàn là các thw 

qu6, con chó không thj cùng nhóm. Cháu hãy gvch vào con chó” (Kijm 

tra nét gvch cna tr1). 
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Ví d$ 3 

L'i d)n: — “Bây gi) cháu ./t ngón tay vào cây thông. Hãy nhìn k= nh>ng 

hình trong khoanh này, xem nh>ng cái nào cùng nhóm vEi nhau?... Có 

cái nào không cùng nhóm vEi nh>ng cái khác?...” (ch) trJ trK l)i): “Cái 

thìa” (nNu trJ không nói .OPc thì Cô sR nói“Cái thìa”). “Sây toàn là 

nh>ng thT .U viNt, cái thìa không thU cùng nhóm. Cháu gVch nó .i”. 

Ví d$ 4 

L'i d)n: — “Bây gi) cháu ./t ngón tay vào chWm tròn. Hãy nhìn k= nh>ng 

hình trong khoanh này, xem hình nào không cùng nhóm vEi nh>ng hình 

khác?... GVch vào hình .ó khi cháu tìm thWy”. Ch) cho trJ làm xong và 

nhZn xét “T7t” nNu trJ gVch .úng vào hình có hình vuông n<m trong 

hình tròn. NNu trJ làm sai thì cô ch^ cho trJ hình không cùng nhóm vEi 

các hình khác. 

2.  Cho trB tC thCc hiEn các bài tHp tiJp theo 

L'i d)n:  

“Bây gi) các cháu tiNp t`c chai nhé. Hãy nhìn cho tinh và gVch cho .úng”. 

LMu ý:  

—  Th)i gian cho trJ làm mci biUu tOPng là 15 giây. NNu hNt 15 giây trJ vgn 

không làm .OPc thì bh qua biUu tOPng .ó và tiNp t`c cho trJ làm biUu 

tOPng sau.  

—  HOEng trJ chú ý vào phkn hình cla mci biUu tOPng và cô ch^ nêu yêu cku 

mnt lkn. 

27. “Cháu ./t ngón tay vào con mèo. Tìm xem nh>ng hình nào cùng nhóm 

vEi nhau. GVch vào hình nào không cùng nhóm vEi nh>ng hình kia. 

Cháu hãy làm .i”. TiNp t`c theo cách .ó r các bài sau. 

28. “S/t ngón tay vào hình quK táo...” 

29. “S/t ngón tay vào hình ôtô con...” 

30. “S/t ngón tay vào hình chWm tròn...” 

31. “S/t ngón tay vào hình ông sao...” 

32. “S/t ngón tay vào hình cây thông...” 

33. “S/t ngón tay vào hình con mèo...” 

34. “S/t ngón tay vào hình quK tim...” 

KNt thúc phkn này, giáo viên cho trJ ngh^ khoKng mnt phút, ryi mEi sang 

phkn tiNp theo. 
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III. Thông tin — T+ ng, 

1.  H$%ng d)n tr, cách làm qua 3 ví d9 

Ví d9 1  

L<i d)n: “Chúng ta ch*i m-t trò ch*i khác. Cháu 45t ngón tay vào hình 

bông hoa nh>. Cháu hãy nhìn k@ nhAng hình trong khoanh này. Bây giD 

cô nói thE gì thì cháu gFch vào thE Gy. Cháu hãy gFch vào hình con voi”. 

(Cô chA nói 1 lCn). 

KiLm tra nét gFch cNa trO và yêu cQu trO gFch cho rõ. 

Ví d9 2 

L<i d)n: “Bây giD cháu 45t ngón tay vào hình chGm tròn. Hãy nhìn vào 

khoanh tròn này. NgVDi ta ngWi lên cái gì? Hãy gFch lên vZt gì dùng 4L 

ngWi”. 

KiLm tra nét gFch cNa trO và gi]ng gi]i: “Cái gh^ dùng 4L ngWi, chúng ta 

gFch vào cái gh^”. TrVDng hap trO không làm 4Vac thì h>i lFi lQn nAa: 

“Hãy nhìn xem, có m-t cái chén, m-t sai dây, m-t cái chai, m-t cái gh^. 

NgVDi ta ngWi vào cái nào? NgVDi ta ngWi vào... cái gh^. VZy chúng ta gFch 

vào cái gh^”. 

Ví d9 3  

L<i d)n: “Bây giD cháu 45t ngón tay lên hình con mèo con. Nhìn k@ các 

hình vh trong khoanh này. NgVDi ta vi^t bing gì? Hãy gFch vào cái 4ó”. 

2.  Cho tr, tF thFc hiGn các bài tIp tiKp theo (L$u ý: nh$ O PhCn Khác biGt) 

35. “Bây giD cháu 45t ngón tay lên hình ngôi nhà. Hãy nhìn vào các hình 

trong khoanh này và tìm xem 4âu là cái lng ten? Hãy gFch vào cái lng ten”. 

36. “Bây giD cháu 45t ngón tay lên hình chGm tròn. Hãy gFch vào vZt gì có 

mõm”. 

37. “Bây giD cháu 45t ngón tay lên hình ngôi sao. Hãy gFch vào vZt gì có lVoi 

spc”. 

38. “Bây giD cháu 45t ngón tay lên hình con mèo con. Hãy gFch vào con vrt 

4Eng thE hai”. 

39. “Bây giD cháu 45t ngón tay lên hình cây thông. Hãy gFch vào cái gì làm 

bing b-t”. 

40. “Bây giD cháu 45t ngón tay lên hình cái chìa khóa. Hãy gFch vào con sv” 
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41. “Bây gi* cháu /0t ngón tay lên hình cây thông. Hãy g;ch vào v?t /@ng 

/ABc nACc”. 

42. “Bây gi* cháu /0t ngón tay lên hình con chó. Hãy g;ch vào v?t gì có thF 

/@ng /ABc cái khác”. 

43. “Bây gi* cháu /0t ngón tay lên hình ngôi sao. Hãy g;ch vào v?t gì dùng 

/ABc khi có pin”. 

44. “Bây gi* cháu /0t ngón tay lên hình quN tim. Hãy g;ch vào con v?t gì khi 

còn nhQ là con bê”. 

45. “Bây gi* cháu /0t ngón tay lên hình cây thông. MuUn biVt nhiWt /X 

ngA*i ta dùng cái gì? Hãy g;ch vào v?t /ó”. 

46. “Bây gi* cháu /0t ngón tay lên hình cái chìa khóa. V?t gì s\ biVn thành 

con bACm? Hãy g;ch vào v?t /ó”. 

47. “Bây gi* cháu /0t ngón tay lên hình vuông. ^ /âu có hình mXt em gái 

/`ng giaa hai em trai? Hãy g;ch vào chc /ó”. 

48. “Bây gi* cháu /0t ngón tay lên hình con mèo. Hãy g;ch vào v?t nào có 

quai”. 

49. “Bây gi* cháu /0t ngón tay lên hình bông hoa. Chc nào có nhihu khUi 

vuông nhit thì g;ch vào chc /ó”. 

50. “Bây gi* cháu /0t ngón tay lên hình chim tròn. Hãy g;ch mXt nét lên cái 

gì không thF thiy /ABc lúc ban /êm”. 

IV. S% 

L!u ý: Ghi nh*n xét vi/c th1c hi/n các bài t*p c6a tr9 

51. Cháu hãy nhìn km các khung này (Cô voa nói voa chp vào 2 dãy khung). 

Hãy /ánh diu + vào khung nào có 4 hình. 

52. Cháu hãy nhìn km các khung này (Cô voa nói voa chp vào 2 dãy khung). 

Hãy /ánh diu + vào khung nào có 5 hình. 

53. Cháu hãy nhìn km các khung này (Cô voa nói voa chp vào 2 dãy khung). 

Hãy /ánh diu + vào khung nào có 6 hình. 

54. V\ thêm hình cho bsng vCi con sU trong mci khung. 

H!;ng d>n: Cô chp vào con sU trong khung và nói: “uây là sU miy? Cháu 

hãy v\ thêm hình quN cam (hình cha nh?t...) cho bsng vCi con sU trong 

khung này”. 

L!u ý: Quan sát cách cAm bút c6a tr9 và ghi nh*n xét vD kF nGng cAm bút. 
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TRÍ TU% (PH)N HÌNH) 

I. Nh%n bi)t ch, cái 

a      b      c      d       e 

h      k      n      o       s 

(Khoanh vào nh:ng ch: cái mà trA BCc Búng) 

II. Khác bi/t 

Ví d$: 
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III. Thông tin — T+ ng, 

Ví d$ 
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THÔNG TIN — T( NG) 
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IV. S% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ánh d&u (+) vào khung nào có 4 hình 

+ Tr6 7ánh d&u ngay + Tr6 7:m hình r<i 7ánh d&u 

 ánh d&u (+) vào khung nào có 5 hình 

+ Tr6 7ánh d&u ngay 
+ Tr6 7:m hình r<i 7ánh d&u 
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B.  Cách cho (i*m và (ánh giá 

*  Cách cho 'i)m 

Ti*u test S6 phi8u 9i*m t6i (a 

Trí tu& (l)i) 

  

— Hi$u bi't v* b+n thân và gia 2ình 6 6 

— S6 27 thân th$ 4 4 

— Bi$u t:;ng v* th<i gian 4 4 

— Trí nh@ (ngBn hCn và dài hCn)  26 

— Suy luIn  4 

VK thêm hình cho bPng v@i con sR trong mSi khung 

Uánh dWu (+) vào khung nào có 6 hình 

+ TrZ 2ánh dWu ngay 
+ TrZ 2'm hình r7i 2ánh dWu 
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Trí tu& (hình) 

  

— Nh$n bi(t ch+ cái 1 2 

— Khác bi0t 12 12 

— Thông tin — t4 ng+ 16 16 

— S7 3 10 

T"ng c&ng 

84 <i=m 

 

* Cách *ánh giá 

—  M.c 1 (M.c *& r2t th2p): <@t dBCi 35% <i=m t7i <a cGa test. 

—  M.c 2 (M.c *& th2p): <@t t4 35% <(n 50% <i=m t7i <a cGa test. 

—   M.c 3 (M.c *& trung bình): <@t trên 50% <(n 70% <i=m t7i <a cGa test. 

—  M.c 4 (M.c *& khá cao): <@t trên 70% <(n 85% <i=m t7i <a cGa test. 

—   M.c 5 (M.c *& cao): <@t trên 85% <i=m t7i <a cGa test. 

 

D. TỔNG KẾT MODULE 

—  GiOng viên ch7t l@i nh+ng ý chính cGa module và nh+ng ho@t <Wng <ã 

thYc hi0n nhZm giúp h]c viên nâng cao nh$n th_c v` <ac <i=m phát 

tri=n nh$n th_c cGa trb mcm non <= v$n ddng vào công tác giáo ddc theo 

chBeng trình giáo ddc mcm non mCi.   

—  Phát phi(u <ánh giá cho h]c viên trBng ccu ý ki(n v` k(t quO thYc hi0n 

module.  

 

E. TÀI LIỆU THAM KHẢO 

1. BW Giáo ddc và kào t@o, Tài liCu bDi dFGng thFHng xuyên cho giáo viên 

mNm non, NXB Giáo ddc, 2004. 

2. BW Giáo ddc và kào t@o, Tài liCu tPp hu2n vQ công tác giáo viên chS 

nhiCm trong trFHng THCS, THPT, 2011. 
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3. Ch$%ng trình giáo d0c m3m non m4i. 

4. Lê Minh Hà, Nguy?n Thanh Giang, H!"ng d'n bé làm quen v"i toán qua 

các trò ch:i theo ch!:ng trình giáo d<c m=m non m"i (Tài liEu dành cho 

giáo viên), V0 Giáo d0c M3m non, 2010. 

5. PhNm Minh HNc, Lê Khanh, Tr3n TrPng ThuQ, Tâm lí hAc, NXB Giáo d0c, 

1988. 

6. Nguy?n ThW Thu HiXn, Trò ch:i thí nghiBm tìm hiCu môi tr!Eng thiên 

nhiên (trY 5 — 6 tu[i), NXB Giáo d0c ViEt Nam, 2010. 

7. Hoàng ThW Thu H$%ng, V] NgPc Minh, Nguy?n ThW Nga, Các hoHt IJng 

làm quen v"i toán cKa trL m=m non (Theo Ch$%ng trình giáo d0c m3m 

non m4i), 2010. 

8. Hoàng Thu H$%ng, Tr3n ThW NgPc Trâm, BNch Thành Công, Phùng ThW 

T$bng, Bé làm quen v"i chN cái 1, 2, NXB Giáo d0c ViEt Nam, 2010. 

9. Tr3n ThW NgPc Trâm, Bé IRn v"i khoa hAc qua trò ch:i, NXB Giáo d0c 

ViEt Nam, 2010. 

10. Lê Thu H$%ng (Chc biên), TuyCn chAn trò ch:i — bài hát — th: ca — truyBn 

— câu IV theo chK IW trL 5 — 6 tuZi, NXB Giáo d0c ViEt Nam, 2010. 

11. Lê Thu H$%ng (Chc biên), TuyCn chAn trò ch:i — bài hát — th: ca — truyBn 

— câu IV theo chK IW trL 3 — 4 tuZi, NXB Giáo d0c ViEt Nam, 2010. 

12. Lê Thu H$%ng (Chc biên), TuyCn chAn trò ch:i — bài hát — th: ca — truyBn 

— câu IV theo chK IW trL 4 — 5 tuZi, NXB Giáo d0c ViEt Nam, 2008. 

13. Lê Thu H$%ng, TZ ch]c hoHt IJng phát triCn nh_n th]c cho trL m=m non 

theo h!"ng tích c`c, NXB Giáo d0c ViEt Nam, 2009. 

14. Ken Adams, Phát huy tiWm nbng trí tuB cho bé (Dành cho trY th 0 ijn 5 

tu[i), Bs Nguy?n Hku Vlnh dWch, NXB Ph0 nk, 2010.  

15. Su Hurrell, Dành cho m'u giáo 3 — 5 tuZi — Giei toán th_t df! — So sánh và 

phân loNi, DWch gio: qr NgPc Hsng, NXB Dân Trí, 2011. 

16. Su Hurrell, Dành cho m'u giáo 5 — 6 TuZi — Giei toán th_t df! — So sánh 

và phân loHi, DWch gio: qr NgPc Hsng, NXB Dân Trí, 2010. 

17. qinh ThW Nhung, Trò ch:i giúp bé làm quen v"i sV và phép IRm, NXB 

Giáo d0c ViEt Nam, 2010. 



 | MODULE MN4  
50 

18. Lê Th( Thanh Nga, Bé h$c toán qua các ho-t ./ng v2i ch4 .5 th6c v7t, 

NXB Giáo d5c Vi8t Nam, 2010. 

19. >? Quyên, 365 câu .< giúp tr@ phát triAn trí thông minh, NXB Giáo d5c 

Vi8t Nam, 2009. 

20. TC NgDc Thanh, Eánh giá và kích thích s6 phát triAn c4a tr@ tI 0 — 3 tuLi, 

NXB Giáo d5c Vi8t Nam, 2004. 

21. TC NgDc Thanh, Eánh giá và kích thích s6 phát triAn c4a tr@ tI 3 — 6 tuLi, 

NXB Giáo d5c Vi8t Nam, 2004. 

22. NguyFn Ánh TuyHt (ChK biên), Tâm lí h$c tr@ em lQa tuLi mRm non,  

NXB >Ci hDc SO phCm, 2004. 

23. NguyFn Bích ThuS (ChK biên), Giáo trình Tâm lí h$c tr@ em lQa tuLi 

mRm non, NXB Hà NVi, 2005. 

24. TrYn Th( NgDc Trâm, TC Th( NgDc Thanh, S6 phát triAn c4a tr@ 3 — 6 tuLi, 

Trung tâm Nghiên c[u chiHn lO]c và phát tri_n chO`ng trình giáo d5c 

mYm non — Vi8n ChiHn lO]c và ChO`ng trình giáo d5c, 2003. 

25. TrYn Th( NgDc Trâm, Nghiên cQu mQc ./ chín muXi nh7p h$c l2p 1 tiAu 

h$c Z tr@ 5 tuLi, >c tài cdp BV, 2005. 

26. TrYn Th( NgDc Trâm, NguyFn Th( Nga, Các ho-t ./ng khám phá khoa 

h$c c4a tr@ mRm non (Theo ChO`ng trình giáo d5c mYm non mgi),  NXB 

Giáo d5c Vi8t Nam, 2010.  

27. V5 Giáo d5c mYm non, Tài li_u t7p hu`n v5 chuan phát triAn c4a tr@ 

mbu giáo 5 tuLi, 2006.  

 

 

 

 

 

 

 


