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Abstract:
Play is the dominant activity of children at kindergarten. The child involved in the rich, diverse game but themed ro
constitute an important position. When participating in the game, to reconstruct the impression, the child’s feelings about the la
tion, behavior of people closely around children, the use of the map using the map
. play is extremely necessary
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1. Àùåt vêën àïì
chêët liïåu nhû: göî, nhûåa, vaãi. Loaåi àöì chúi naây àaãm baão
Hoaåt àöång vui chúi laâ hoaåt àöång chuã àaåo cuãa treã
tñnh thêím mô, coá giaá trõ sûã duång lêu bïìn nhûng laåi bõ
mêîu giaáo. Treã tham gia vaâo caác troâ chúi phong phuá, àa haån chïë búãi hiïåu quaã kinh tïë thêëp vaâ tñnh chêët cöë àõnh
daång nhû: troâ chúi àoáng vai theo chuã àïì, troâ chúi xêy cuãa noá.
dûång - lùæp gheáp, troâ chúi àoáng kõch, troâ chúi hoåc têåp,
vêån àöång, dên gian nhûng troâ chúi àoáng vai theo chuã
àïì chiïëm möåt võ trñ quan troång - võ trñ trung têm trong
hoaåt àöång vui chúi cuãa treã mêîu giaáo. Coá thïí noái, àêy laâ
troâ chúi tiïu biïíu, àùåc trûng cuãa treã mêîu giaáo, noá goáp
phêìn giaãi quyïët mêu thuêîn giûäa nhu cêìu muöën bùæt
chûúác ngûúâi lúán vaâ khaã nùng chûa cho pheáp cuãa treã
trong giai àoaån naây, taåo cú höåi cho treã àûúåc phaát triïín
toaân diïån vïì nhên caách. Khi tham gia vaâo troâ chúi, àïí
Àöì chúi tûå taåo àûúåc giaáo viïn mêìm non taåo ra tûâ
taái taåo laåi nhûäng êën tûúång, caãm xuác cuãa treã vïì cuöåc söëng
caác nguyïn vêåt liïåu nhû: tre, mêy, nûáa, göî, coái, soå
lao àöång, giao tiïëp, ûáng xûã cuãa nhûäng ngûúâi gêìn guäidûâa, laá cêy, voã öëc, hïën, ngao, rúm, len, vaãi, böng,
xung quanh treã thò viïåc sûã duång nhûäng àöì duâng àöì chúi giêëy, xöëp, cûúác, nilon hay tûâ phïë liïåu: voã höåp baánh,
laâ vö cuâng cêìn thiïët. Àöì chúi vúái treã mêîu giaáo vûâa laâ möåt
keåo, bim bim, caác loaåi höåp sûäa, nûúác ngoåt, miïëng xöëp
ngûúâi baån àöìng haânh, vûâa laâ cöng cuå, phûúng tiïån àïí cheân haâng... Àöì chúi tûå taåo cuäng àaãm baão tñnh thêím
treã coá thïí tiïën haânh nhûäng thao taác, nhûäng haânh àöångmô, tñnh saáng taåo nhûng khöng bïìn nhêët laâ trong àiïìu
chúi, taåo ra kïët quaã chúi. Do àoá, nïëu thiïëu ài àöì chúi seä kiïån khñ hêåu nhiïåt àúái cuãa chuáng ta. Tuy nhiïn nhûäng
aãnh hûúãng àïën hûáng thuá chúi, yá tûúãng chúi noái riïng vaâàöì chúi naây laåi mang tñnh múã, giuáp giaáo viïn chuã àöång
hiïåu quaã chúi noái chung cuãa treã.
sùæp xïëp caác goác chúi cho phuâ húåp vúái chuã àïì chúi vaâ
2. Nöåi dung nghiïn cûáu
giaãm àûúåc chi phñ möåt caách àaáng kïí.
Àöì chúi cuãa treã rêët phong phuá, àa daång, àûúåc caác
nhaâ giaáo duåc phên loaåi theo nhiïìu caách khaác nhau.
Hiïån nay, caác nhaâ giaáo duåc phên loaåi àöì chúi dûåa trïn
cú súã sûã duång chuáng trong caác loaåi troâ chúi khaác nhau:
- Àöì chúi coá chuã àïì; - Àöì chúi - vêåt liïåu chúi lùæp gheáp
xêy dûång; - Àöì chúi hoåc têåp; - Àöì chúi vêån àöång, thïí
thao; - Àöì chúi kô thuêåt; - Àöì chúi haâi hûúác, giaãi trñ,
muáa röëi; - Àöì chúi phaát ra êm thanh; -Vêåt liïåu vaâ àöì Nguyïn vêåt liïåu múã bao göìm: + Nguyïn vêåt liïåu
chúi tûå taåo.
thiïn nhiïn: tre, mêy, nûáa, göî, coái, soå dûâa, laá cêy, voã
Vúái caách phên loaåi trïn, khi chúi troâ chúi àoáng vai öëc, hïën, ngao, rúm, caác loaåi haåt...; + Nguyïn liïåu cöng
theo chuã àïì treã seä sûã duång caác àöì chúi coá chuã àïì vaânghiïåp: len, vaãi, böng, giêëy, xöëp, cûúác, nilon, dêy trang
àöì chúi tûå taåo, nguyïn vêåt liïåu. Caác àöì chúi coá chuã àïì kim, ruy bùng, àêët nùån...; + Phïë liïåu: Taåp chñ, hoåa
nhû buáp bï, caác con vêåt, àöì chúi mö phoãng caác àöì baáo, voã höåp giêëy, nhûåa caác loaåi, giêëy keåo, voã bim bim...
duâng, duång cuå trong cuöåc söëng sinh hoaåt àûúåc saãn Àêy cuäng àûúåc coi laâ àöì chúi cuãa treã, noá khöng chó
xuêët sùén hay coân goåi laâ àöì chúi cöng nghiïåp. Àöì chúi kñch thñch hûáng thuá chúi cuãa treã maâ coân kñch thñch
naây àûúåc saãn xuêët theo khuön mêîu, mang tñnh àöìng
* Trûúâng Cao àùèng Sû phaåm Trung ûúng
loaåt, coá hònh daång giöëng nhû thêåt, àûúåc laâm bùçng caác
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- Àöëi vúái treã mêîu giaáo nhúä
: Treã tham gia vaâo troâ chúi
hûáng thuá, coá kô nùng chúi theo nhoám (kô nùng ruã baån
chúi cuâng, kô nùng thoãa thuêån thöëng nhêët vïì chuã àïì
chúi, nöåi dung chúi, phên vai chúi cho nhau, phöëi húåp
vúái nhau trong quaá trònh chúi); coá kô nùng tòm kiïëm sûã
duång àöì duâng, àöì chúi thay thïë àïí thïí hiïån yá tûúãng
tñnh saáng taåo cuãa treã. Búãi vò treã àûúåc tûå tay laâmchúi;
ra treã biïët thïí hiïån vai chúi tuêìn tûå, chi tiïët; biïët nhêån
nhûäng saãn phêím trong quaá trònh chúi àïí thïí hiïån xeát, àaánh giaá vïì vai chúi cuãa mònh vaâ cuãa baån. Xuêët
àûúåc yá tûúãng chúi cuãa mònh.
phaát tûâ àùåc àiïím chúi cuãa treã mêîu giaáo nhúä, giaáo viïn
Trong troâ chúi “Àoáng vai theo chuã àïì”, àöì chúi cêìn chuêín bõ àöì chúi trong möîi goác àoáng vai ñt vïì söë
nhû möåt ngûúâi baån vêîy goåi treã tham gia vaâo cuöåclûúång nhûng phong phuá, àa daång vïì chuãng loaåi.
chúi, giuáp treã naãy sinh yá tûúãng vïì chuã àïì chúi, vai chúi,
Vñ duå goác “Gia àònh”:
+ Àöì chúi cöng nghiïåp: Àöì
nöåi dung chúi. Àöìng thúâi àöì chúi coân laâ phûúng tiïån, duâng, duång cuå nhaâ bïëp, àöì duâng, duång cuå phoâng
cöng cuå àïí treã thïí hiïån àûúåc yá tûúãng chúi, thao taác, khaách, àöì trang àiïím, trang sûác; + Àöì chúi tûå taåo: Baát,
haânh àöång cuãa vai chúi, qua àoá thoãa maän nhu cêìu àôa tûâ caác voã höåp, voã lon, caác loaåi moán ùn laâm tûâ xöëp:
khùèng àõnh baãn thên cuãa treã. Khi thao taác vúái àöì chúi trûáng, àêåu, thõt nûúáng, baánh sinh nhêåt; moán ùn tûâ àêët
coân taåo cú höåi cho treã phaát triïín vïì xuác caãm, tònh caãm,nùån: trûáng öëp, quaã, baánh; vaãi, böng: laâm thaânh caác
vêån àöång tinh, cuãng cöë, múã röång vöën hiïíu biïët, phaát
loaåi quaã, rau, may quêìn aáo... Cö laâm nhûäng loå hoa
triïín tû duy, ngön ngûä, trñ tûúãng tûúång cho treã...
trang trñ cho phoâng khaách, laâm tuã, ti vi tûâ giêëy bòa, voã
Àùåc àiïím chúi troâ chúi àoáng vai theo chuã àïì cuãa höåp baánh...
treã mêîu giaáo úã caác giai àoaån lûáa tuöíi khaác nhau laâ Vúái nhûäng àöì chúi naây giuáp treã naãy sinh yá tûúãng vïì
khaác nhau. Vò vêåy, khi töí chûác troâ chúi naây, giaáo viïnchuã àïì chúi laâ : gia àònh, naãy sinh yá tûúãng vïì nöåi dung
cêìn phaãi nùæm bùæt àûúåc àùåc àiïím chúi cuãa treã úã tûâng
chúi: bûäa cúm gia àònh hoùåc töí chûác sinh nhêåt cho
giai àoaån lûáa tuöíi àïí lûåa choån, thiïët kïë àöì chúi sao cho thaânh viïn naâo àoá trong gia àònh.
phuâ húåp nhùçm phaát huy töëi àa vai troâ cuãa àöì chúi àöëi - Àöëi vúái treã mêîu giaáo :lúán
Treã tham gia vaâo troâ
vúái sûå phaát triïín cuãa treã. Cuå thïí:
chúi tñch cûåc, saáng taåo; coá kô nùng chúi theo nhoám (kô
- Àöëi vúái treã mêîu giaáo: beá
Treã tham gia vaâo troâ chúi nùng thiïët lêåp nhoám chúi, kô nùng thoãa thuêån, thûúng
hûáng thuá, tñch cûåc, coá kô nùng sûã duång àöì duâng, àöì chúithuyïët àïí thöëng nhêët vïì chuã àïì chúi, nöåi dung chúi,
theo àuáng yá nghôa, coá kô nùng thïí hiïån caác haânh àöång phên vai chúi cho nhau, phöëi húåp vúái nhau trong quaá
àùåc trûng cuãa vai chúi, biïët chúi möåt mònh, chúi caånh trònh chúi), coá kô nùng liïn kïët vúái caác nhoám chúi khaác,
nhau àïën cuöëi giai àoaån naây treã biïët chúi cuâng nhau coá kô nùng tòm kiïëm, sûã duång àöì duâng, àöì chúi phong
trong nhoám nhoã. Xuêët phaát tûâ àùåc àiïím naây nïn khi lûåaphuá, saáng taåo, biïët sûã duång caác nguyïn vêåt liïåu múã àïí
choån àöì chúi cho treã mêîu giaáo beá thûúâng chó têåp trung laâm àöì chúi, biïët thïí hiïån vai chúi tuêìn tûå, tó mó, chi tiïët,
vaâo àöì chúi cöng nghiïåp, àöì chúi tûå taåo. Àöì chúi cuãa treã sinh àöång giöëng nhû thêåt, biïët nhêån xeát, àaánh giaá vïì
cêìn nhiïìu vïì söë lûúång àïí àaãm baão möîi treã chúi trong vai chúi cuãa mònh vaâ cuãa baån cùn cûá vaâo yïu cêìu àûa
goác àoá coá möåt böå àöì chúi nhûng laåi cêìn ñt vïì chuãng loaåi
ra cuãa nhoám chúi.
vò vöën kinh nghiïåm cuãa treã coân ngheâo naân, haån chïë.
So vúái treã mêîu giaáo nhúä, kô nùng chúi troâ chúi
Vñ duå goác “Meå con”:
Möîi treã 1 böå àöì chúi göìm: àoáng vai theo chuã àïì noái chung vaâ kô nùng sûã duång
+ Àöì chúi cöng nghiïåp: Buáp bï, baát, àôa, thòa, cöëc, àöì duâng, àöì chúi cuãa treã mêîu giaáo lúán phaát triïín hún.
khùn; + Àöì chúi tûå taåo: vaáy, bònh sûäa, göëi, giûúâng, chùn. Do àoá ngoaâi chuêín bõ àöì duâng àöì chúi theo nhoám, àöì
Vúái nhûäng àöì chúi naây giuáp treã naãy sinh yá tûúãng vïì
chúi phong phuá, àa daång vïì chuãng loaåi, àöì chúi cöng
chuã àïì chúi laâ : meå con, chõ em; naãy sinh yá tûúãng vïì nghiïåp, àöì chúi tûå taåo nhû treã mêîu giaáo nhúä, treã mêîu
vai chúi laâ meå hay laâ chõ, naãy sinh yá tûúãng vïì nöåi dunggiaáo lúán phaãi coá thïm nguyïn vêåt liïåu múã. Vúái nhûäng
chúi: chùm soác cho con/em.
nguyïn vêåt liïåu múã naây treã coá thïí tûå laâm ra nhûäng àöì
Vñ duå goác “Nêëu ùn”:
Möîi treã 1 böå àöì chúi göìm: + Àöì duâng, àöì chúi àïí thïí hiïån yá tûúãng chúi cuãa mònh nhúâ
chúi cöng nghiïåp: bïëp ga, baát, àôa, thòa, cöëc, àuäa, röí vêåy maâ cuöåc chúi cuãa treã diïîn ra lêu hún, treã chúi
trong àoá àûång möåt söë moán ùn nhû trûáng, rau, cuã, quaã; hûáng thuá hún vaâ saáng taåo hún.
+ Àöì chúi tûå taåo: möåt söë moán ùn...
Vñ duå goác “Gia àònh”:
Chuêín bõ caác àöì chúi cöng
Vúái nhûäng àöì chúi naây giuáp treã naãy sinh yá tûúãng vïì
nghiïåp, tûå taåo giöëng vúái lûáa tuöíi mêîu giaáo nhúä. Ngoaâi
chuã àïì chúi laâ: nêëu ùn, naãy sinh yá tûúãng vïì vai chúi laâ ra coân coá nguyïn vêåt liïåu múã: taåp chñ, hoåa baáo, giêëy
àêìu bïëp.
maâu, giêëy boáng kñnh, duy bùng, bòa, xöëp, len vuån, àêët
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nùån, maâu nûúác, dêy trang kim, laá cêy, nilon, höåt haåt, àiïìu kiïån thûåc tiïîn cuãa nhoám lúáp; - Àöì chúi phaãi thoãa
que...
maän nhu cêìu vïì yá muöën hoaåt àöång tñch cûåc trong
Vúái caác nguyïn vêåt liïåu naây, giaáo viïn coá thïí hûúáng khi chúi cuãa treã; - Àöì chúi àaãm baão yïu cêìu vïå sinh,
dêîn hoùåc cuâng laâm vúái treã möåt söë moán ùn: thõt xiïn tûâ
an toaân vaâ bïìn chùæc; - Àöì chúi phaãi àaãm baão tñnh
que + xöëp + maâu nûúác hoùåc que + àêët nùån; Moán nem thêím mô. 
tûâ: giêëy vuån hoùåc len vuån, nilon cuöën laåi; Moán rau luöåc,
rau xaâo tûâ: laá cêy, giêëy, hoùåc len vuån... Hoùåc giaáo viïnTaâi liïåu tham khaão
coá thïí hûúáng dêîn treã laâm chiïëc baánh sinh nhêåt tûâ xöëp,
[1] Phaåm Thõ Chêu - Nguyïîn Thõ Oanh - Trêìn Thõ
. NXB Àaåi hoåc
que, àêët nùån, dêy trang kim...; hûúáng dêîn treã laâm boá Sinh (2002). Giaáoduåc hoåc mêìm non
Quöëc
gia
Haâ
Nöåi.
hoa àïí tùång sinh nhêåt tûâ giêëy maâu caác loaåi, que, giêëy
[2] Àùång Höìng Nhêåt (2008).
Taåo hònh vaâ phûúng phaáp
boáng kñnh; hûúáng dêîn treã taåo ra caác höåp quaâ tûâ voã höåp
hûúáng dêîn hoaåt àöång taåo hònh cho treã em laâm àöì
baánh, giêëy maâu, dêy ruy bùng.
chúi quyïín 2. NXB Àaåi hoåc Quöëc gia Haâ Nöåi.
Nhûäng àöì chúi maâ giaáo viïn chuêín bõ cho treã taåi [3] Nguyïîn AÁnh Tuyïët (2004).
Giaáo duåc mêìm non
goác chúi “Gia àònh”, giuáp treã naãy sinh yá tûúãng vïì nöåi
nhûäng vêën àïì lñ luêån vaâ thûåc. NXB
tiïîn Àaåi hoåc
dung chúi nhû: Bûäa cúm cuöëi tuêìn, töí chûác sinh nhêåt... Sû phaåm.
[4] Kó yïëu sinh viïn nghiïn cûáu khoa hoåc nùm 2005
.
3. Kïët luêån
Toám laåi, caác àöì chúi trong troâ chúi àoáng vai theo Trûúâng Cao àùèng Sû phaåm Nhaâ treã - Mêîu giaáo TW1.
[5] Trêìn Nguyïn Hûúng. Cöng nghïå höî trúå cho treã
chuã àïì coá vai troâ, yá nghôa vö cuâng quan troång àöëi vúái
khuyïët têåt.Taåp chñ Giaáo duåc, söë àùåc biïåt thaáng 9/
treã mêîu giaáo. Àïí phaát huy töëi àa taác duång cuãa àöì2016; tr 135-138.
chúi àöëi vúái treã, khi lûåa choån, thiïët kïë àöì chúi, giaáo
[6] Nguyïîn Quang Uêín (2011).Têm lñ hoåc àaåi cûúng
.
viïn cêìn àaãm baão möåt söë nguyïn tùæc sau: - Àöì chúi NXB Àaåi hoå
c Sû phaåm.
phaãi àaãm baão tñnh giaáo duåc; - Phuâ húåp vúái àùåc àiïím
[7] Nguyïîn Quang Uêín (2011).Giao tiïëp sû phaåm
trong giaáo duåc àùåc biïåt.
NXB Àaåi hoåc Sû phaåm.
chúi cuãa treã úã tûâng giai àoaån lûáa tuöíi; - Phuâ húåp vúái

Giaáo duåc kô nùng àaãm baão...
Hûúáng dêîn sûã duång...
(Tiïëp theo trang 88)

(Tiïëp theo trang 93)

hoaåt, saáng taåo trong quaá trònh löìng gheáp, tñch húåp nöåi dung giaáo duåc nöåi
Taâi liïåu tham khaão
dung naây vúái caác hònh thûác, nöåi dung giaáo duåc khaác. Viïåc tñch húåp cêìn
[1] Nguyïîn Gia Khaánh (2009).Baâi
àaãm baão thûåc hiïån haâi hoaâ, àöìng böå caác nöåi dung giaáo duåc trong chûúnggiaãng nhi khoa(têåp 1).NXB Y hoåc.
[2] Taå Thuáy Lan - Trêìn Thõ Loan
trònh giaáo duåc mêìm non, traánh biïën têët caã caác hoaåt àöång úã trûúâng mêìm
non thaânh caác hoaåt àöång giaáo duåc KN tûå àaãm baão an toaân cho treã.
 (2008). Sûå phaát triïín thïí chêët treã
em lûáa tuöíi mêìm non
. NXB Giaáo duåc.
Taâi liïåu tham khaão
[3] Phaåm Khùæc Chûúng (1998).
Giaáo
[1] Böå GD-ÀT (1997).Chiïën lûúåc phaát triïín giaáo duåc mêìm non tûâ nay
duåc gia àònh.NXB Àaåi hoåc Sû phaåm.
àïën 2020.
[4] Laä Thõ Bùæc Lyá (2014).
Giaáo
[2] Hoaâng Thõ Oanh - Nguyïîn Thõ Xuên (2006).
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