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MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM NHẰM KÍCH THÍCH
TÍNH TÍCH CỰC NHẬN THỨC CỦA TRẺ MẪU GIÁO 4-5 TUỔI
TRONG GIÁO DỤC HÀNH VI BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
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Abstract: Environmental education for preschool children can be carried out through
experiential activities with aim to help children acquire insights and skills as well as form a
positive attitude towards the environment. Through experiential activities, contents of
environmental education will be actively perceived by children when they directly take part in
various forms of activities. The article briefs rationale for the theory of “experiential activity”,
“cognitive activity” and introduces some experiential activities to stimulate cognitive activity in
children aged 4 to 5 on environmental protection.
Keywords: Experiential activity, cognitive activity, aged 4-5 children, environmental education.
1. Mở đầu
Thực tiễn giáo dục mầm non đã chỉ ra rằng, trẻ mầm
non nói chung và trẻ mẫu giáo 4-5 tuổi nói riêng có tiềm
năng phát triển trí tuệ vô cùng lớn. Tuy nhiên, nếu muốn
đạt hiệu quả trong quá trình giáo dục thì bản thân trẻ phải
là một chủ thể tích cực nhận thức, trẻ phải nỗ lực, cố gắng
hết mình và người lớn luôn là nguồn động viên, cổ vũ,
hỗ trợ và tạo điều kiện để trẻ chủ động giải quyết các bài
toán nhận thức. Phát huy tính tích cực nhận thức
(TTCNT) là khâu then chốt mà nhà giáo dục cần tập
trung quan tâm để tạo cơ sở vững chắc cho quá trình phát
triển toàn diện và hài hòa ở trẻ. Để kích thích TTCNT
của trẻ mẫu giáo 4-5 tuổi trong quá trình giáo dục nói
chung và giáo dục hành vi bảo vệ môi trường (BVMT)
nói riêng, giáo viên có thể sử dụng nhiều phương tiện,
hình thức hoạt động giáo dục khác nhau, trong đó việc
cho trẻ được trải nghiệm trong các hoạt động, được học
qua trải nghiệm là một quá trình giáo dục đáp ứng yêu
cầu học tập tích cực và hiệu quả.
Bài viết trình bày những lí luận cơ bản về hoạt động
trải nghiệm (HĐTN), TTCNT và giới thiệu một số
HĐTN nhằm kích thích TTCNT của trẻ mẫu giáo 4-5
tuổi trong giáo dục hành vi BVMT ở trường mầm non
giúp cho các giáo viên mầm non trong quá trình chăm
sóc và giáo dục trẻ theo quan điểm “giáo dục lấy trẻ làm
trung tâm” hiện nay.
2. Nội dung nghiên cứu
2.1. Hoạt động trải nghiệm và TTCNT
2.1.1. Hoạt động trải nghiệm
Để xác định được khái niệm “HĐTN”, chúng ta cần
hiểu được thuật ngữ “hoạt động” , “trải nghiệm” và mối
quan hệ qua lại giữa chúng với nhau. Tuy nhiên, cần hiểu
rõ rằng, HĐTN không phải là một phép cộng đơn thuần
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giữa “hoạt động” và “trải nghiệm” mà bản thân trong
hoạt động luôn chứa đựng yếu tố trải nghiệm [1; tr 72].
Chỉ có những hoạt động giáo dục được thiết kế có mục
đích, có chọn lọc, xuất phát từ nhu cầu, hứng thú và kinh
nghiệm của trẻ, nhằm hướng tới hình thành những phẩm
chất và năng lực cho trẻ đảm bảo hai yếu tố hoạt động trải nghiệm thì đó mới là HĐTN.
Dựa vào bản chất của HĐTN, giáo viên cần lưu ý hai
vấn đề sau đây: 1) Bản chất của HĐTN chính là hoạt
động giáo dục và được tổ chức theo phương thức tạo điều
kiện tối đa để trẻ tham gia trực tiếp vào các hoạt động và
các mối quan hệ xã hội; 2) Việc tổ chức HĐTN cho trẻ
phải đảm bảo đúng bản chất của quá trình giáo dục, nghĩa
là giáo dục thông qua hoạt động và bằng hoạt động.
Như vậy, HĐTN của trẻ mầm non có thể hiểu là hoạt
động giáo dục, trong đó dưới sự hướng dẫn của giáo viên,
trẻ được tham gia trực tiếp vào các hoạt động thực tiễn
khác nhau với tư cách là chủ thể của hoạt động, qua đó
phát triển năng lực trí tuệ, tăng khả năng tham gia hoạt
động thực tiễn của trẻ. Khi tham gia các HĐTN, trẻ là
chủ thể hoạt động, tự lên kế hoạch hoạt động của cá nhân
mình hoặc cho nhóm để phát triển những phẩm chất tâm
lí đã có và hình thành những phẩm chất tâm lí mới.
HĐTN nhằm giáo dục hành vi BVMT cho trẻ có thể
được tổ chức dưới nhiều hình thức khác nhau như trò
chơi, hội thi, tham quan, dã ngoại, múa hát, đọc thơ, kể
chuyện, thí nghiệm, thử nghiệm, làm đồ chơi,...
2.1.2. Tính tích cực nhận thức
TTCNT được xem như là thái độ cải tạo của chủ thể
đối với khách thể thông qua sự huy động ở mức độ cao
các chức năng tâm lí nhằm giải quyết những vấn đề học
tập - nhận thức hoặc được xem là sự ham muốn hoạt
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động nhận thức của chủ thể và chính chủ thể chủ động
tạo nên những biểu hiện bên trong và bên ngoài. Theo
một cách hiểu khác, TTCNT là một phẩm chất tâm lí cá
nhân trong hoạt động nhận thức, là một năng lực trí tuệ
phức tạp đòi hỏi sự nỗ lực tư duy [2]. Nó thể hiện tính
chủ động của chủ thể trong quá trình cải tạo khách thể
thông qua để giải quyết những nhiệm vụ nhận thức. Các
tác giả như A.N. Lêônchép và Đ.B.Elcônhin đã chỉ ra
tiềm năng phát triển trí tuệ của trẻ mẫu giáo là vô cùng
lớn. Tuy nhiên, muốn đạt được hiệu quả, bản thân trẻ
phải thật sự nỗ lực phấn đấu, cố gắng về trí tuệ và phải
nhận được sự khuyến khích, động viên, cổ vũ từ người
lớn, tạo mọi điều kiện để trẻ chủ động giải quyết nhiệm
vụ nhận thức một cách đúng đắn [2; tr 9].
Ở trẻ mẫu giáo, TTCNT thể hiện mạnh mẽ trong tất
cả các hoạt động, đặc biệt là hoạt động vui chơi, nó biểu
hiện bởi sự cố gắng, nỗ lực hết mình của đứa trẻ, sự huy
động mức độ cao của các quá trình tâm lí nhận thức trong
khi đứa trẻ tri giác sự vật - hiện tượng hoặc giải quyết
một bài toán nhận thức. Điều đáng quan tâm nhất đó là
sự sử dụng các thao tác của tư duy như so sánh, phân tích,
khái quát hóa,... Bên cạnh đó, TTCNT của trẻ mẫu giáo
còn được xác định như là thái độ tích cực của trẻ đối với
thế giới hiện thực xung quanh, lòng ham hiểu biết, ham
muốn chiếm lĩnh tri thức và biết vận dụng chúng vào giải
quyết các vấn đề trong thực tiễn.
Theo nghiên cứu của Nguyễn Thị Hoà [2; tr 13], trẻ
ở tuổi mầm non có ba mức độ thể hiện tính tích cực:
1) Các hành động bắt chước người lớn không có ý thức;
2) Hành động theo mẫu của mọi người xung quanh một
cách có ý thức; 3) Hành động độc lập và sáng tạo. Tác
giả còn chỉ ra rằng, sự phát triển TTCNT gắn liền với
việc lĩnh hội những kinh nghiệm, tri thức, kĩ năng
phong phú cũng như các chuẩn mực xã hội và các quy
tắc hành vi.
2.1.3. Ý nghĩa của việc kích thích TTCNT của trẻ mẫu
giáo 4-5 tuổi trong quá trình giáo dục hành vi BVMT
Giáo dục môi trường cho trẻ mầm non được hiểu là
quá trình “nhằm phát triển ở trẻ những hiểu biết sơ đẳng
về môi trường, quan tâm đến các vấn đề môi trường phù
hợp với lứa tuổi được thể hiện qua kiến thức, thái độ, kĩ
năng, hành vi của trẻ đối với môi trường xung quanh”
[3; tr 30]. Theo đó, giáo dục hành vi BVMT cho trẻ mầm
non được hiểu là một quá trình tác động có mục đích, có
kế hoạch của nhà giáo dục nhằm hình thành ở trẻ sự quan
tâm trước những vấn đề về môi trường; trang bị cho trẻ
những hiểu biết sơ đẳng về môi trường, những kĩ năng
ứng xử với môi trường phù hợp với độ tuổi; phát triển
thái độ, hành vi, trách nhiệm của trẻ đối với môi trường
một cách tích cực.
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Trong quá trình giáo dục hành vi BVMT cho trẻ mẫu
giáo 4-5 tuổi qua trải nghiệm thì việc kích thích TTCNT
của trẻ trong các HĐTN sẽ góp phần quan trọng trong
việc hình thành động cơ học tập, lĩnh hội những kinh
nghiệm, tri thức về môi trường, kĩ năng BVMT cũng như
các chuẩn mực xã hội và các quy tắc hành vi ứng xử đúng
đắn với môi trường.
Các nhà tâm lí học đã nhấn mạnh, con người tự sản
sinh ra bản thân mình bằng hoạt động của chính mình.
Vai trò hoạt động tích cực của con người trong quá trình
nhận thức thế giới xung quanh đặc biệt to lớn. TTCNT
sẽ được phát huy tối đa nếu trẻ mẫu giáo (tức chủ thể
nhận thức) được đáp ứng thỏa mãn về nhu cầu nhận thức,
được trực tiếp tham gia vào các hoạt động và chiếm lĩnh
tri thức. Trong quá trình giáo dục hành vi BVMT cho trẻ
mẫu giáo 4-5 tuổi, việc thiết kế các HĐTN phù hợp cho
trẻ tham gia chính là cơ sở để hình thành TTCNT ở trẻ,
đảm bảo các cách tiếp cận trong giáo dục môi trường theo
kinh nghiệm của nhiều nước trên thế giới đó là: Giáo dục
về môi trường, Giáo dục trong môi trường, Giáo dục vì
môi trường.
Với trẻ mẫu giáo 4-5 tuổi, những hoạt động thiết kế
cho trẻ xuất phát từ đặc điểm, nhu cầu và khả năng nhận
thức của trẻ sẽ tác động mạnh mẽ đến TTCNT trong mọi
hoạt động và mọi lĩnh vực, tạo tiền đề thuận lợi cho việc
lĩnh hội các kiến thức, kĩ năng và thái độ với môi trường.
Bằng hoạt động của chính mình, trẻ sẽ lĩnh hội được tri
thức của nhân loại khi người lớn biết cách thiết kế các
HĐTN, tạo ra môi trường cho trẻ hoạt động và trải
nghiệm trực tiếp, đảm bảo nguyên tắc giáo dục trực quan,
thỏa mãn được nhu cầu nhận thức của trẻ qua tất cả các
cơ quan cảm giác, từ đó TTCNT sẽ được phát huy một
cách tối đa và hệ thống hành vi BVMT sẽ được hình
thành và củng cố.
2.2. Một số HĐTN nhằm kích thích TTCNT của trẻ
mẫu giáo 4-5 tuổi trong giáo dục hành vi BVMT:
- Hoạt động vui chơi: Nhằm thỏa mãn nhu cầu được
vui chơi của trẻ, tạo cơ hội cho trẻ trải nghiệm, vận dụng,
củng cố kiến thức, kĩ năng, thái độ, tích cực khám phá
thế giới xung quanh. Trong khi tham gia các hoạt động
vui chơi, TTCNT của trẻ sẽ được kích thích vì đây chính
là hoạt động chủ đạo của trẻ mẫu giáo. Trẻ tham gia chơi,
suy nghĩ về các ý tưởng chơi, giao tiếp để duy trì các mối
quan hệ trong khi chơi hay tư duy để tạo ra các tình huống
chơi,... chính là lúc TTCNT của trẻ được phát huy tối đa
nhất. Các góc chơi có thể tổ chức cho trẻ như là góc đóng
vai (tái hiện lại công việc của nhân viên môi trường), góc
xây dựng (xây công viên xanh sạch đẹp), góc nghệ thuật
(làm đồ chơi từ vật liệu phế thải, vẽ tranh về môi trường),
góc khám phá khoa học (làm các thí nghiệm tìm hiểu về
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các hiện tượng tự nhiên, tìm nguyên nhân gây ô nhiễm
môi trường; nuôi, trồng...), góc văn hoá địa phương (tìm
hiểu về các phong tục tập quán, các quy trình tạo ra sản
phẩm của các làng nghề). Trong đó, góc “văn hoá địa
phương” là một loại góc chơi mới được tổ chức rất thành
công ở một số tỉnh như Sóc Trăng, Đồng Tháp,... đã giúp
trẻ được trải nghiệm trong môi trường mang đậm nét văn
hoá đặc trưng của địa phương, vùng miền, dân tộc mình.
Từ đó, giúp hình thành hành vi ứng xử đúng đắn với môi
trường xung quanh.
- Hoạt động học: Đây là hoạt động được sử dụng
thường xuyên ở trường mầm non được giáo viên tổ chức
một cách có chủ định và hướng dẫn trực tiếp nhằm giúp
trẻ tiếp thu những kiến thức, kĩ năng và hình thành thái
độ đối với tri thức mới, làm cơ sở cho sự phát triển toàn
diện và hài hòa. Hoạt động này được tổ chức bằng việc
tiến hành một loạt các hoạt động khác nhau theo một
trình tự nhất định trong đó, yêu cầu mang tính chất bắt
buộc là trong suốt quá trình đó, giáo viên phải tạo ra
nhiều cơ hội để trẻ được trải nghiệm trực tiếp (nghe, nhìn,
sờ, ngửi, nếm) và phải sử dụng phối kết hợp nhiều
phương pháp và kĩ thuật dạy học tích cực như là động
não, trò chơi, hoạt động nhóm, giải quyết vấn đề,...
- Hoạt động dạo chơi ngoài trời: Đây là một trong
những hình thức quan trọng để giáo dục môi trường cho
trẻ mầm non. Hoạt động này được tiến hành gồm nhiều
hoạt động tích hợp trong một khoảng thời gian nhất
định như: quan sát có chủ đích một sự vật, hiện tượng
tự nhiên; các hoạt động ở các khu vực chơi với cát nước, chơi vận động, chơi trò chơi dân gian; thử
nghiệm, thí nghiệm, chăm sóc con vật, cây cối... Trong
vườn trường, trẻ có thể tham gia vào tất cả các hoạt
động tương tác với môi trường theo đúng nhu cầu và
hứng thú của từng cá nhân. Khi ấy, không những trẻ
lĩnh hội được các tri thức sống động về các đối tượng
trong môi trường mà tính tích cực nhận thức cũng được
kích thích một cách mạnh mẽ nhất.
- Hoạt động nghệ thuật: Đây là những hoạt động chứa
nhiều tiềm năng để giúp trẻ trải nghiệm các cảm xúc và
các trạng thái tâm lí khác nhau. Nhiệm vụ nhận thức chứa
đựng trong các hoạt động sẽ trở nên sống động hơn, hấp
dẫn hơn và kích thích trẻ tư duy, suy luận nhiều hơn, ghi
nhớ tri thức lâu hơn thông qua các hình thức biểu diễn
nghệ thuật với những dụng cụ và đạo cụ hấp dẫn. Các
hoạt động có thể tổ chức cho trẻ như là múa hát, đóng
kịch, kể chuyện về các nội dung liên quan đến môi trường
và hành vi của con người đối với môi trường; cho trẻ vẽ
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tranh, tô màu, làm mô hình, rối kể chuyện, làm đồ chơi
từ các nguyên vật liệu tái sử dụng, thiết kế các trang phục
thân thiện với môi trường,...
- Hoạt động tham quan/dã ngoại: Tham quan, dã
ngoại sẽ tạo cơ hội cho trẻ được tiếp xúc trực tiếp với đối
tượng nhận thức, được sử dụng tất cả các giác quan để tri
giác đối tượng trong môi trường thực sống động sẽ giúp
cho các quá trình tâm lí nhận thức được diễn ra dễ dàng
hơn, trẻ thu hoạch được nhiều kiến thức khoa học hơn và
lưu giữ trong trí nhớ lâu hơn.
- Hoạt động lao động: Trẻ mầm non chỉ dừng lại ở
các hoạt động lao động đơn giản, nhẹ nhàng và phù hợp
với khả năng vận động của từng độ tuổi như lao động tự
phục vụ, trực nhật lớp, lau dọn kệ đồ chơi, sắp xếp đồ
dùng, lau lá cây,... Khi trực tiếp tham gia lao động, trẻ
được trải nghiệm các cảm giác tự tay vun trồng, chăm
sóc, tỉa tót, biết sử dụng nước tiết kiệm và hợp lí,... sẽ
hình thành xúc cảm, tình cảm tích cực với các đối tượng
trong môi trường, làm nền tảng để hình thành hành vi có
ý thức với môi trường.
- Hoạt động lễ hội: Thông qua việc tham gia vào các
lễ hội sẽ giúp hình thành ở trẻ kiến thức, kĩ năng, thái độ
và hành vi tích cực về các địa danh và môi trường cũng
như các nét văn hoá, các phong tục tập quán đặc trưng
của vùng, miền, địa phương, dân tộc. Đây được xem là
hình thức giáo dục BVMT thông qua các sự kiện xã hội,
là quá trình cho trẻ được tiếp cận và trải nghiệm trực tiếp
trong những mối quan hệ thực, những yếu tố có liên quan
chặt chẽ với nhau, tác động qua lại lẫn nhau. Thông qua
con đường “trực tiếp” sẽ giúp trẻ hiểu một cách dễ dàng
và chính xác nhất về hiện thực xã hội xung quanh trẻ,
giúp trẻ tích luỹ kinh nghiệm và xác định được vị trí, vai
trò của bản thân đối với môi trường. Từ đó, hình thành ở
trẻ trách nhiệm đối với môi trường và biết hành động vì
môi trường. Bên cạnh đó, giáo viên có thể tổ chức cho trẻ
tham gia các hội thi về môi trường vì khi đưa yếu tố thi
đua vào quá trình giáo dục trẻ sẽ có tác động rất lớn đến
TTCNT và tích cực vận động ở trẻ. Được tham gia vào
các hội thi, trẻ sẽ phát huy tối đa khả năng của bản thân
và tinh thần hợp tác của nhóm, từ đó việc lĩnh hội tri thức
về môi trường cũng như các vấn đề BVMT sẽ được diễn
ra tích cực, để lại nhiều ấn tượng hơn. Các hoạt động có
thể cho trẻ tham gia như vẽ tranh về chủ đề môi trường,
biểu diễn thời trang thân thiện với môi trường, thi tìm
hiểu kiến thức về môi trường, thi làm đồ chơi từ các
nguyên vật liệu tái sử dụng,...
(Xem tiếp trang 8)
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MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM...
(Tiếp theo trang 19)

- Mẹ nói với trẻ về những việc tốt khi tới trường: có
nhiều bạn chơi, có cô giáo dạy hát múa, có nhiều đồ chơi
đẹp, chiều bố mẹ sẽ đón sớm.
- Ban đầu không cho con ăn trưa ở lớp, tới khi quen
thì cho ăn.
- Mẹ nói với trẻ về những hoạt động trẻ được làm khi
đến lớp.
- Cho trẻ vào học tại trường trẻ có bạn ở đó để trẻ có
bạn chơi cùng.
Nhìn chung, các cách làm của GV đều hướng tới giúp
trẻ không bỡ ngỡ, lạ lẫm với trường, lớp. GV và các bạn
cần động viên khuyến khích để trẻ bớt lo sợ, thích ứng dễ
dàng hơn với trường mầm non.
3. Kết luận
Chuẩn bị tâm lí cho trẻ đến trường mầm non là cần
thiết để giúp trẻ có thể thích ứng tốt hơn với môi trường
mới. Hầu hết GV mầm non đều nhận thấy tầm quan
trọng của việc chuẩn bị tâm lí cho trẻ đến trường và cho
rằng, đây là trách nhiệm của cả phụ huynh và GV mầm
non. Tuy nhiên, thực tế còn nhiều trẻ chưa được chuẩn
bị tốt, khiến trẻ kém thích ứng, khó khăn hòa nhập vào
môi trường mới. Nếu trẻ chưa thích ứng, GV cần có
biện pháp giúp trẻ yên tâm, dần hứng thú với các hoạt
động của lớp. GV cũng đưa ra cách hướng dẫn phụ
huynh chuẩn bị tâm lí cho trẻ để trẻ thích ứng dễ dàng
hơn với trường mầm non, tránh gây sốc tâm lí khi trẻ
chuyển sang môi trường mới lạ.

3. Kết luận
Các hoạt động giáo dục trẻ diễn ra trong một ngày tại
trường mầm non rất đa dạng và phong phú, được bắt đầu
từ khi đón trẻ đến khi trả trẻ. Trong từng hoạt động đó,
tuỳ theo điều kiện, nội dung của chúng mà giáo viên lựa
chọn nội dung giáo dục môi trường phù hợp để tích hợp
trong các nội dung giáo dục khác nhằm hình thành ở trẻ
tri thức, kĩ năng và thái độ tích cực với môi trường. Trong
quá trình tham gia các HĐTN, trẻ thể hiện TTCNT thông
qua khát vọng nhận thức về thế giới xung quanh, trong
hoạt động tư duy căng thẳng, sự nỗ lực về trí tuệ và ý chí
cao trong quá trình lĩnh hội tri thức... hay chúng ta có thể
hiểu ngắn gọn đó chính là “hứng thú” và “động cơ nhận
thức”. Từ đây, giáo viên cần lưu ý đặc biệt đến việc tìm
kiếm con đường và điều kiện cần thiết nhằm kích thích
TTCNT của trẻ mẫu giáo trong quá trình giáo dục hành
vi BVMT, mấu chốt sẽ nằm ở việc “tạo hứng thú nhận
thức” và “thúc đẩy những động cơ học tập phù hợp”, tác
động đến trẻ làm cho trẻ say mê, ham muốn và quyết tâm
chiếm lĩnh được tri thức, hình thành kĩ năng và thái độ
ứng xử phù hợp với môi trường.
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