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PHÁT TRIỂN VỐN TỪ CHO TRẺ MẪU GIÁO
THÔNG QUA HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM
Lã Thị Bắc Lý - Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
Ngày nhận bài: 04/12/2017; ngày sửa chữa: 05/12/2017; ngày duyệt đăng: 08/12/2017.
Abstract: Developing vocabulary is one of the important tasks in teaching language in
kindergarten because it is the foundation of language development to develop the holistic
personality. The development of vocabulary for children is carried out in all activities in daily
routines, in which experiential activity has many advantages. However, nowadays almost teachers
are only interested in providing knowledge but not paying attention to developing vocabulary for
children in organization of experiential activity. The article highlights this task and proposes the
ways to develop vocabulary for children through experiential activity.
Keywords: Experiential activity, vocabulary development, preschooler, kindergarten.
1. Mở đầu
Phát triển vốn từ là một trong những nhiệm vụ quan
trọng ở trường mầm non, bởi đây chính là nền tảng của
phát triển ngôn ngữ, giúp trẻ phát triển toàn diện nhân
cách. Việc phát triển vốn từ cho trẻ được thực hiện trong
tất cả các hoạt động của chế độ sinh hoạt hàng ngày, trong
đó hoạt động trải nghiệm có nhiều ưu thế. Thông qua
hoạt động trải nghiệm, trẻ không những thu được vốn
kiến thức về các sự vật hiện tượng xung quanh mà còn
mở rộng vốn từ, chính xác hóa và tích cực hóa vốn từ.
Tại các hoạt động trải nghiệm, trẻ được tận mắt chứng
kiến những sự vật hiện tượng trong thế giới tự nhiên, xã
hội; được sờ, được ngửi, được giao tiếp trực tiếp với mọi
người xung quanh. Chính vì vậy, việc tiếp thu kiến thức
và lĩnh hội vốn từ sẽ trở nên dễ dàng hơn.
Hiện nay, ở trường mầm non, việc tổ chức hoạt động
trải nghiệm đã được giáo viên (GV) tổ chức dưới nhiều
hình thức khác nhau. Tuy nhiên, trong hoạt động này,
hầu như GV mới chỉ quan tâm đến việc cung cấp kiến
thức mà chưa chú ý đến việc hình thành và phát triển vốn
từ cho trẻ.
2. Nội dung nghiên cứu
2.1. Hoạt động trải nghiệm ở trường mầm non
Ở trường mầm non, hoạt động trải nghiệm là hoạt
động giáo dục dưới sự hướng dẫn của GV, trong đó trẻ
được trực tiếp tương tác với các đối tượng trong môi
trường thực tiễn và bằng kinh nghiệm của mình để chiếm
lĩnh kiến thức, hình thành kĩ năng, thái độ tích cực với
môi trường xung quanh.
Qua các hoạt động trải nghiệm, trẻ được tác động trực
tiếp với sự vật, hiện tượng. Trong được tự đánh giá kết
quả của chính mình và xem xét đánh giá lẫn nhau cùng
với bạn và cô giáo. Việc trẻ tự đánh giá hoạt động của
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mình sẽ khuyến khích trẻ suy ngẫm và có trách nhiệm
đối với hành vi học tập của mình.
Khi trải nghiệm, sự phong phú của môi trường vật
chất giúp GV có thể khơi gợi nhiều tình huống có vấn đề
cho trẻ tìm tòi trải nghiệm các tình huống và tạo cho trẻ
những kiến thức và kĩ năng mới. Do đó, học tập trải
nghiệm còn khuyến khích trẻ chủ động xác định mục
đích học tập, GV nên khuyến khích trẻ tham gia xây dựng
ý tưởng học tập và thực hiện dự án của mình.
Trong hoạt động trải nghiệm, các kiến thức mới, kĩ
năng mới hay thái độ mới đều đạt được thông qua quan
sát các trải nghiệm và có khả năng phản tỉnh kết quả quan
sát với kinh nghiệm cũ nhằm tạo ra các khái niệm mới
tổng hợp từ những kết quả quan sát trải nghiệm. Vì vậy,
quá trình trải nghiệm liên kết nhiều phương pháp như:
quan sát, thực hành, thí nghiệm, chơi trò chơi,... trong
một tình huống tích cực. Chính tính tích cực chủ động
muốn thích nghi trong tình huống mới giúp đứa trẻ tham
gia hoạt động một cách tự nhiên và sáng tạo, có đam mê
với mục đích học tập. Có thể nói chính sự liên kết chặt
chẽ các phương pháp dạy học của GV một cách linh hoạt
sẽ kích thích trẻ tự tạo dựng và thu thập kiến thức, biết
đánh giá qua sự trải nghiệm trực tiếp của bản thân và nhìn
nhận thành quả của quá trình là thành quả lao động, nó
có giá trị lớn lao trong việc giúp trẻ thỏa mãn nhu cầu
khám phá thế giới và hình thành năng lực trí tuệ mai sau.
2.2. Ý nghĩa của hoạt động trải nghiệm với việc phát
triển vốn từ cho trẻ mẫu giáo
Hoạt động trải nghiệm đem lại kết quả hiểu và nhớ
dài hạn, tổng hợp kiến thức và các kĩ năng giải quyết vấn
đề hơn là học chỉ đơn thuần bằng cách nghe hay nhìn.
Giáo dục cần thay đổi từ mô hình học bằng cách nghe
(learning by hearing) và thậm chí là mô hình học bằng
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cách quan sát (learning by observing) sang mô hình học
bằng cách làm hay còn gọi là mô hình học tập trải nghiệm
(learning by doing). Một sự chuyển đổi từ thụ động sang
chủ động. Cần dạy trẻ cách học có sự phản hồi từ những
trải nghiệm của mình để hình thành khái niệm trong kinh
nghiệm mới và cách thức áp dụng những gì trẻ vừa làm
được vào những tình huống mới.
Sự phát triển vốn từ của trẻ chịu sự ảnh hưởng của
nhiều yếu tố và thực tế cho thấy trong những điều kiện
sống khác nhau, sự tiếp xúc của trẻ đối với con người và
sự vật, hiện tượng xung quanh khác nhau sẽ dẫn đến mức
độ và khả năng sử dụng từ của trẻ khác nhau. Những trẻ
được giáo dục chu đáo, luôn được nghe những từ ngữ có
hình ảnh, được tiếp xúc với thực tế xung quanh phong
phú, cộng với tính tích cực trong nhận thức và giao tiếp
thì vốn từ của trẻ sẽ phong phú và khả năng sử dụng từ
cũng tốt hơn. Trẻ không những sử dụng từ chính xác mà
còn mang tính gợi cảm. Việc phát triển vốn từ cho trẻ
thông qua hoạt động trải nghiệm là để cho trẻ phát huy
được tính tích cực chủ động, hướng đến “vùng phát triển
gần nhất”, vượt lên trước sự tự phát và khả năng hiện có,
dẫn đường cho sự phát triển sau này.
Dạy học tích hợp gắn liền với cuộc sống thực. Trong
những chủ đề mà trẻ tham gia trải nghiệm có chứa đựng
toàn bộ những tri thức sơ đẳng về thế giới tự nhiên và đời
sống văn hóa - xã hội xung quanh. Trẻ mẫu giáo vốn có
hứng thú khám phá thế giới xung quanh, đây chính là thế
mạnh đặc biệt để GV tổ chức hoạt động trải nghiệm giúp
trẻ phát triển vốn từ đa dạng, khả năng giao tiếp và tích
cực, chủ động, hứng thú trong khám phá chủ đề.
Việc phát triển vốn từ cho trẻ thông qua hoạt động
trải nghiệm được tích hợp trong các hoạt động ở trường
mầm non và mục đích giáo dục cũng mang tính tích hợp
được thể hiện ở chỗ trong cùng một thời gian diễn ra hoạt
động trải nghiệm cũng đồng thời thực hiện được nhiều
mục tiêu giáo dục khác nhau: trẻ vừa lĩnh hội kiến thức,
kĩ năng, thái độ, vừa phát triển nhận thức, tình cảm xã
hội, thể chất, nghệ thuật và đặc biệt là ngôn ngữ.
2.3. Biện pháp phát triển vốn từ cho trẻ mẫu giáo thông
qua hoạt động trải nghiệm
Nhiệm vụ phát triển vốn từ cho trẻ ở trường mầm non
được thực hiện trong tất các hoạt động của chế độ sinh
hoạt hàng ngày. Tuy nhiên, trong thực tế, việc phát triển
vốn từ cho trẻ thông qua hoạt động trải nghiệm còn nhiều
hạn chế, trong khi hoạt động trải nghiệm lại có nhiều thế
mạnh để phát triển vốn từ cho trẻ. Bởi trong hoạt động
này, trẻ được tiếp xúc trực tiếp các sự vật hiện tượng,
được hành động với đối tượng hoặc được làm trực tiếp...
nhờ đó mà tích lũy được vốn từ phong phú, đa dạng và
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tích cực. Chúng tôi đề xuất hai biện pháp cơ bản sau đây:
Biện pháp 1: Lập kế hoạch phát triển vốn từ cho trẻ
thông qua hoạt động trải nghiệm
* Mục đích, ý nghĩa: Lập kế hoạch là khâu đầu tiên
không thể thiếu được trong công việc phát triển vốn từ
cho trẻ, giúp GV có định hướng và chủ động trong việc
tổ chức hoạt động trải nghiệm nhằm đạt mục đích phát
triển nhận thức, đặc biệt phát triển vốn từ cho trẻ từ thấp
đến cao, từ đơn giản đến phức tạp.
Việc lập kế hoạch rõ ràng sẽ giúp GV chủ động,
giúp cho việc tổ chức các hoạt động trải nghiệm diễn ra
một cách thông suốt mới có thể mang lại hiệu quả giáo
dục cao.
* Yêu cầu: Lập kế hoạch phát triển vốn từ cho trẻ
thông qua hoạt động trải nghiệm ngoài việc đảm bảo một
số yêu cầu chung của giáo dục như tính mục đích, tính
định hướng, tính phát triển, tính toàn vẹn, tính thực
tiễn...còn đảm bảo được mối quan hệ biện chứng giữa vai
trò chủ thể tích cực của trẻ trong hoạt động với vai trò
dẫn dắt của người lớn trong việc sử dụng các hoạt động
giáo dục nhằm phát triển vốn từ cho trẻ.
* Nội dung và cách tiến hành: Kế hoạch phát triển
vốn từ cho trẻ thông qua hoạt động trải nghiệm là tổ hợp
các biện pháp sư phạm được lựa chọn và phân bố theo
trình tự hoạt động của cô và trẻ trong khoảng thời gian
nhất định nhằm phát triển vốn từ cho trẻ.
Tùy thuộc vào thời gian được ấn định mà có kế hoạch
tương ứng, như kế hoạch năm, kế hoạch học kì, kế hoạch
tháng, kế hoạch theo chủ đề hoặc chủ điểm. Trong đó các
hoạt động phát triển vốn từ cho trẻ thông qua hoạt động
trải nghiệm cần được quy hoạch vào các thời điểm cụ thể
phụ thuộc vào sự phân bố nội dung chương trình đang
thực hiện và các hình thức tổ chức thực hiện diễn ra ở
trường mầm non.
Cấu trúc của một bản kế hoạch bao gồm các
phần sau:
- Xác định mục đích và yêu cầu phát triển vốn từ cho
trẻ thông qua hoạt động trải nghiệm trên cơ sở phân tích
khả năng hiện tại của trẻ.
- Xác định nội dung phát triển vốn từ cho trẻ thông
qua hoạt động trải nghiệm. Trên cơ sở đó xác định nội
dung của hoạt động và lựa chọn các nhiệm vụ nhận thức
tương ứng và sau đó hình thành một cách chính xác dự
án tiến hành hoạt động trải nghiệm.
- Xác định các phương pháp, biện pháp và phương
tiện khác để tổ chức phát triển vốn từ cho trẻ thông qua
hoạt động trải nghiệm.
* Điều kiện vận dụng:
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- GV phải có kĩ năng lập kế hoạch phát triển vốn từ cho
trẻ thông qua hoạt động trải nghiệm ở trường mầm non.
- Có môi trường để tổ chức phát triển vốn từ cho trẻ
thông qua hoạt động trải nghiệm như địa điểm, không
gian chơi, đồ chơi, vật liệu chơi và thời gian chơi.
- Kế hoạch phát triển vốn từ được xây dựng rõ ràng,
cụ thể, thuận lợi cho thực hiện và theo tuần tự thời gian,
hướng tới mục tiêu cao hơn, đảm bảo sự phát triển liên
tục, thường xuyên của trẻ.
Biện pháp 2: Tạo điều kiện cho trẻ có cơ hội tiếp xúc
trực tiếp với sự vật hiện tượng. Từ đó phát triển khả năng
giao tiếp, chia sẻ, hợp tác nhóm và đánh giá lẫn nhau
trong quá trình trải nghiệm
* Mục đích, ý nghĩa: Biện pháp này nhằm giúp trẻ
phát huy tính tích cực nhận thức và chủ động, sáng tạo,
phát triển khả năng ngôn ngữ, tinh thần đoàn kết, biết
giúp đỡ, hợp tác với nhau.
Khi tương tác với sự vật hiện tượng, trẻ có cơ hội
được nói, được học hỏi lẫn nhau. Những câu hỏi trao
đổi với bạn và mọi người xung quanh giúp trẻ thu thập
được những từ mới và củng cố những từ đã có trước đó.
Trẻ sẽ học cách lĩnh hội được từ và sử dụng từ đúng
hoàn cảnh giao tiếp. Như vậy, có thể coi đây là một
trong những biện pháp cần thiết để phát triển vốn từ cho
trẻ thông qua hoạt động trải nghiệm, giúp trẻ hoàn thiện
ngôn ngữ nói chung.
* Yêu cầu: - GV cho trẻ tiếp xúc trực tiếp với sự vật
hiện tượng phải phù hợp đặc điểm tâm, sinh lí và đặc
điểm nhận thức của trẻ; - Tạo điều kiện cho trẻ có cơ hội
được trải nghiệm bằng nhiều cách khác nhau (quan sát,
đàm thoại, tạo tình huống...), GV có thể cho trẻ tự chọn
nhóm chơi, hoặc phân nhóm chơi cho trẻ.
* Nội dung và cách tiến hành. Để trẻ có cơ hội tiếp
xúc, chia sẻ, hợp tác và biết đánh giá lẫn nhau khi tham
gia hoạt động trải nghiệm, GV cần tạo điều kiện thuận lợi
để trẻ có thể tham gia hoạt động nhóm. GV có thể đưa ra
lời yêu cầu trực tiếp với trẻ, đưa ra câu hỏi định hướng,
động viên khích lệ trẻ nói, tạo những tình huống bất ngờ
có vấn đề để trẻ thể hiện khả năng ngôn ngữ của mình.
Cách tiến hành
Bước 1: GV xác định đặc điểm tâm lí và đặc điểm
nhận thức của trẻ: GV cần xác định đặc điểm tâm lí nói
chung và đặc điểm nhận thức nói riêng của từng trẻ để có
thể phân nhóm trẻ sao cho phù hợp, mang tính tương đối,
đồng đều về trình độ, khả năng nhận thức giữa các trẻ
trong một nhóm, giữa các nhóm với nhau.
Bước 2: GV xác định nhiệm vụ phát triển vốn từ được
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thể hiện qua hoạt động trải nghiệm: GV lập kế hoạch để
xác định nhiệm vụ giúp trẻ phát triển vốn từ qua các hoạt
động cụ thể; xác định mức độ khó, dễ của nhiệm vụ để
sau khi phân nhóm trẻ không bị chênh lệch trình độ.
Bước 3: GV xác định tính chất đặc thù của hoạt động
trải nghiệm: GV xác định tính chất đặc thù của hoạt động
trải nghiệm: hoạt động theo cá nhân, theo nhóm nhỏ,
nhóm lớn; để khi quan sát, trò chuyện, đàm thoại GV sẽ
chủ động hơn trong việc phân nhóm, tạo cơ hội cho trẻ
được liên kết nhóm, chia sẻ, đánh giá lẫn nhau.
Bước 4: Tiến hành cho trẻ hoạt động:
- Bằng nhiều cách khác nhau (đàm thoai, tạo tình
huống), GV có thể cho trẻ tự chọn nhóm chơi, hoặc GV
tự phân nhóm chơi cho trẻ.
- Trong quá trình trẻ quan sát, GV tạo tình huống có
vấn đề để trẻ có cơ hội được giao lưu, hợp tác và giúp đỡ
lẫn nhau trong cùng nhóm chơi, giữa các nhóm chơi.
- Bằng những lời yêu cầu, câu hỏi gợi ý, hoặc tận
dụng những tình huống có thực, hoặc đưa ra tình huống
giả định, GV khuyến khích trẻ tham gia tự đánh giá và
đánh giá lẫn nhau trong nhóm bạn bè để bước đầu giúp
trẻ biết tự đánh giá và đánh giá về cái đúng - chưa đúng,
phù hợp - chưa phù hợp.
Việc tạo ra các tình huống cho trẻ quan sát, đàm thoại,
trò chuyện phải hấp dẫn lôi cuốn trẻ, cùng với sự quan
tâm, động viên, khuyến khích của GV trẻ biết chia sẻ,
hợp tác và đánh giá lẫn nhau một cách rất tự nhiên.
+ Hướng dẫn trẻ quan sát và giao tiếp đàm thoại
Hướng dẫn trẻ quan sát biết xem xét, phân tích, so
sánh để tìm ra những đặc điểm, thuộc tính của đối tượng
quan sát, về các mối quan hệ của nó với môi trường xung
quanh. Trong quá trình quan sát, các giác quan được huy
động (mắt nhìn, tai nghe, tay sờ...). Quá trình hướng dẫn
trẻ quan sát là quá trình có mục đích, có kế hoạch, thứ tự
đi từ sự phân tích mặt này đến sự phân tích mặt khác, vừa
đưa ra từ mới, vừa củng cố từ cũ.
+ Hướng dẫn trẻ tích cực giao tiếp trong hoạt động
trải nghiệm sử dụng đồ vật/đồ chơi để phát triển vốn từ
+ Tổ chức các trò chơi khám phá trải nghiệm: đưa
thêm từ mới cho trẻ làm quen, chú ý cách dùng từ và sửa
sai cho trẻ. Cô tăng cường tổ chức các trò chơi với từ, nội
dung chơi cần phong phú phù hợp với chủ đề trải nghiệm.
* Điều kiện vận dụng:
- Lựa chọn đối tượng cho trẻ quan sát, trò chuyện,
phải có không gian hợp lí, thoải mái để thuận tiện trong
việc cho trẻ hoạt động nhóm.
- GV phải nắm được đặc điểm tâm, sinh lí, trình độ
nhận thức của trẻ; có khả năng cũng như thủ thuật tạo
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tình huống, cơ hội cho trẻ chia sẻ, hợp tác, đánh giá khi
hoạt động nhóm.
- Quan sát, nắm bắt hành động và kết quả hoạt động
của trẻ để đối chiếu với việc trẻ tự đánh giá và đánh giá
bạn khi chơi.
3. Kết luận
Trong quá trình hình thành và phát triển ngôn ngữ cho
trẻ, nhiệm vụ phát triển vốn từ có vai trò quan trọng. Trẻ
có thể nói mạch lạc được hay không, có giao tiếp tốt được
hay không phụ thuộc không nhỏ vào số lượng vốn từ mà
trẻ có. Phát triển vốn từ là mở rộng số lượng từ vựng, làm
cho cơ cấu từ loại trong hệ thống vốn từ đầy đủ, làm cho
trẻ hiểu nghĩa của từ và tích cực hóa vốn từ.
Quá trình lĩnh hội từ cũng là quá trình trẻ nhận biết
sự vật, hiện tượng gần gũi xung quanh qua tên gọi, đặc
điểm, tính chất đặc trưng của các sự vật hiện tượng.
Trong các hoạt động phát triển ngôn ngữ thì hoạt động
trải nghiệm là con đường giúp trẻ lĩnh hội vốn từ có hiệu
quả. Dạy lời nói cho trẻ là dạy hoạt động ngôn ngữ, trẻ
phải trực tiếp tham gia vào hoạt động giao tiếp, sử dụng
lời nói của mình. Trẻ em phát triển vốn từ bằng con
đường cảm giác, tri giác thực tế khách quan. Vì vậy, việc
phát triển vốn từ cho trẻ thông qua hoạt động trải nghiệm
giúp trẻ mạnh dạn giao tiếp với mọi người xung quanh.
Trong quá trình thực hành và trải nghiệm, trẻ không chỉ
mở mang được vốn kiến thức của mình mà còn tích lũy
thêm được vốn từ mới, những khái niệm khoa học cơ
bản, hiểu được cặn kẽ từ đó có nghĩa như thế nào. Trẻ
hiểu được ý nghĩa của từ, nhờ đó mà khả năng nhận thức
và tư duy của trẻ phát triển theo.
Nghiên cứu này là sản phẩm của đề tài
B2016-SPH-10.
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3. Kết luận
Khi mới sinh ra, trẻ em đã có các nhu cầu cơ bản,
trong đó có nhu cầu VĐ. Tổ chức giờ học thể chất một
mặt nhằm nâng cao, phát triển thể lực cho trẻ, mặt khác
nhằm đáp ứng nhu cầu của trẻ. Khi giáo viên mầm non
có kiến thức chung về sự phát triển của trẻ, hiểu rõ
những yêu cầu trong việc tổ chức các hoạt động giáo
dục nói chung và tổ chức giờ học giáo dục thể chất nói
riêng thì các giờ học thể chất mà trẻ được tham gia mới
thực sự thực hiện đúng tinh thần của giáo dục lấy trẻ
làm trung tâm.
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