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SỬ DỤNG PHƯƠNG TIỆN TRỰC QUAN TRONG QUÁ TRÌNH
CHO TRẺ LÀM QUEN VỚI TOÁN Ở TRƯỜNG MẦM NON
Đỗ Thị Minh Liên - Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
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Abstract: Visual media play an important role in improving the efficiency of introducing children
to math in preschool. The use of visual aids is a prerequisite for the effective implementation of
the program of forming elementary mathematical symbols for preschool children, contributing to
awareness education and intellectual development for young children.
Keywords: Use, visual facilities, kindergarten, familiarise with math.
1. Mở đầu
Trong lí luận dạy học, phương tiện trực quan (PTTQ)
và ảnh hưởng của nó đến kết quả dạy học luôn là vấn đề
lôi cuốn sự chú ý của các nhà giáo dục, bởi giữa nội dung,
phương pháp và phương tiện là 3 phạm trù gắn bó mật thiết
với nhau trong mọi hoạt động của con người, trong đó có
hoạt động dạy học. PTTQ được xem là tập hợp các sự vật,
hiện tượng, kí hiệu, mô hình, hành động mẫu và lời nói,
nên chúng là những dụng cụ được người dạy và người học
sử dụng trực tiếp trong quá trình dạy học nhằm đảm bảo
sự lĩnh hội kiến thức mới, phát triển các năng lực trí tuệ.
Như vậy, có thể nói, PTTQ là nguồn thu nhận thông tin.
Cùng với thời gian, PTTQ đã ngày càng phát triển,
thay đổi từ số lượng đến chất lượng, từ những phương
tiện đơn giản, thô sơ đến phương tiện hiện đại. Sự thay
đổi của các PTTQ không chỉ dẫn tới sự thay đổi vị trí của
chúng trong quá trình dạy học, mà còn dẫn tới sự thay
đổi của phương pháp và hình thức dạy học. Tuy nhiên,
trong quá trình tổ chức các hoạt động cho trẻ làm quen
với toán (LQVT) ở trường mầm non, PTTQ là công cụ
giúp giáo viên (GV) trong việc hướng dẫn, thực hiện và
đánh giá quá trình cho trẻ LQVT nhằm hoàn thiện, nâng
cao hiệu quả dạy học.
Đối với trẻ mầm non, nhận thức cảm tính là “con
đường” chính để trẻ nhận biết thế giới xung quanh. Vì vậy,
khi trẻ chưa có những biểu tượng toán học ban đầu và năng
lực tư duy trừu tượng thì tri giác trực tiếp đối tượng với sự
hỗ trợ của PTTQ là cách mang lại hiệu quả cho quá trình
hình thành biểu tượng toán học sơ đẳng cho trẻ mầm non.
2. Nội dung nghiên cứu
2.1. Một số chức năng của PTTQ
2.1.1. Truyền thụ tri thức. Những thông tin chứa đựng
trong PTTQ tạo vốn kinh nghiệm ở trẻ dưới dạng hình
ảnh cảm tính ban đầu, biểu tượng về số lượng, kích
thước, hình dạng,… của các đối tượng trẻ tìm hiểu, khám
phá. Mặt khác, không phải lúc nào trẻ cũng có thể quan
sát các sự vật, hiện tượng trong thực tiễn, nên PTTQ giúp
trẻ quan sát và tích lũy hình ảnh về các sự vật, hiện tượng.
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Mặt khác, trong quá trình tổ chức hoạt động cho trẻ
LQVT, việc truyền đạt những nội dung, kiến thức dưới
dạng viết hoặc lời nói là không phù hợp với khả năng
nhận thức của trẻ. Thông qua các PTTQ (chứa đựng
thông tin dưới dạng đồ vật, hình ảnh hay mô hình), trẻ dễ
dàng nắm được những kiến thức toán học sơ đẳng, đảm
bảo nguyên tắc trực quan trong quá trình tổ chức các hoạt
động học cho trẻ.
Mục tiêu việc tổ chức hoạt động học cho trẻ là hình
thành những biểu tượng, khái quát biểu tượng đó và nâng
dần lên thành khái niệm, qua đó phát triển tư duy trừu
tượng cho trẻ. PTTQ diễn đạt khái niệm dưới dạng lời
nói, mô hình, hay kí hiệu, là các mẫu cho trẻ dùng để biểu
thị một cách chính xác biểu tượng, khái niệm dưới dạng
mô hình, kí hiệu. Hơn nữa, các PTTQ không chỉ cung
cấp cho trẻ những kiến thức bền vững, chính xác, mà còn
là phương tiện để kiểm tra lại tính đúng đắn những suy
luận của bản thân, sửa chữa, bổ sung, đánh giá lại nếu
chúng không phù hợp với thực tiễn.
2.1.2. Hình thành kĩ năng. Mục đích của việc tổ chức
hoạt động học cho trẻ không chỉ là giáo dục, trang bị kiến
thức cho người học mà còn rèn luyện kĩ năng thực hành.
Việc nắm kiến thức và biết vận dụng vào thực tiễn (thông
qua hoạt động thực hành) là hai mặt của một quá trình
nhận thức. Bởi cơ sở của hoạt động trí tuệ cần được xây
dựng dựa trên các hoạt động thực tiễn. Thông qua các
hoạt động thực tiễn, hình thành cho trẻ kiến thức về các
sự vật và phương thức hoạt động trí tuệ, qua đó năng lực
nhận thức và thực hành của trẻ được phát triển.
Thông qua hoạt động với đồ vật, trẻ tiến hành các thao
tác đa dạng nhằm làm rõ tính chất, đặc điểm, mối liên hệ,
quan hệ giữa chúng, nhờ vậy trẻ nắm được thế giới hiện
thực một cách sâu sắc hơn, thấy được vai trò, vị trí của mỗi
kiến thức trong các hoạt động thực tiễn.
Hoạt động thực hành làm tăng hứng thú của trẻ với
thực tiễn, điều đó đòi hỏi khả năng tư duy, tìm tòi, từ đó
trẻ phát triển được khả năng sáng tạo. Mặt khác, hoạt động
thực tiễn còn góp phần hình thành cho trẻ thói quen sử
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dụng PTTQ để giải quyết các nhiệm vụ học tập, qua đó trẻ
nắm vững kiến thức và hình thành các kĩ năng học tập.
Sự đa dạng của PTTQ trong các hoạt động thực hành
còn góp phần giáo dục cho trẻ những đức tính cần thiết của
người lao động như: cẩn thận, kiên trì, chính xác, kỉ luật, biết
quý trọng các phương tiện sử dụng. Các phẩm chất này chỉ
được hình thành ở trẻ thông qua quá trình rèn luyện lâu dài,
dưới các hình thức khác nhau của hoạt động thực hành.
2.1.3. Phát triển hứng thú nhận biết
Nhờ tính hấp dẫn của thông tin mà kích thích được
hứng thú nhận biết của trẻ. Các PTTQ nhằm tích cực hóa
hoạt động nhận thức của người học thông qua việc tổ
chức hoạt động thực hành trong nhóm, trong lớp, nhờ đó
trẻ học tập hứng thú hơn, phát triển khả năng nhận biết,
lĩnh hội được kiến thức.
2.1.4. Tổ chức, điều khiển hoạt động nhận biết của trẻ
Để thực hiện các nhiệm vụ dạy học, GV cần xây dựng
được kế hoạch hoạt động, chuẩn bị các hoạt động LQVT
và các hoạt động khác cho trẻ. PTTQ có chức năng tổ
chức hoạt động cho trẻ LQVT ở các lứa tuổi khác nhau.
Trong quá trình tổ chức hoạt động học cho trẻ, PTTQ
giúp GV trình bày nội dung học tập mới thông qua các
hình thức khác nhau như: nhóm đồ vật, các hình hình học,
bộ chữ số, phiếu học tập,… Nhờ vậy, tạo ra sự phối hợp
giữa hoạt động của tập thể và của cá nhân.
2.2. Các PTTQ được sử dụng trong quá trình cho trẻ
LQVT ở trường mầm non
Việc cho trẻ LQVT ở trường mầm non cần dựa trên
những hình ảnh và biểu tượng cụ thể. Để việc dạy học cho
trẻ trở nên trực quan hơn, quá trình dạy học không chỉ hạn
chế ở việc tạo ra hình ảnh thị giác, mà cần tổ chức các hoạt
động thực tiễn, nhờ đó mà những cảm nhận của trẻ trở nên
đầy đủ và chính xác hơn.
Việc sử dụng PTTQ trong quá trình tổ chức hoạt động
học cho trẻ ở trường mầm non có tác dụng mở rộng và làm
phong phú hơn những kinh nghiệm, làm chính xác hóa các
biểu tượng cụ thể, đồng thời phát triển óc quan sát cho trẻ.
Các PTTQ được sử dụng trong quá trình cho trẻ LQVT ở
trường mầm non có thể chia một cách ước lệ thành hai
loại: đồ dùng dành cho GV và đồ dùng cho trẻ. Hai loại đồ
dùng này có kích thước và tác dụng khác nhau.
Những thiết bị thường được sử dụng trong quá trình cho
trẻ LQVT ở trường mầm non như: đồ chơi, các hình hình
học (các hình hình học phẳng: tròn, vuông, tam giác, chữ
nhật và các hình khối: khối cầu, khối trụ, khối vuông và khối
chữ nhật), thẻ số (từ số 1 đến số 10), bộ thẻ có vẽ số lượng
các chấm tròn nhưng được sắp đặt theo các cách khác nhau.
Trong quá trình dạy học, GV có thể sử dụng các bức
tranh, ảnh với nội dung khác nhau. Việc tổ chức xem
tranh nhằm giúp trẻ nhận biết và phân tích chính xác các
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dấu hiệu về hình dạng, kích thước của sự vật, mối quan
hệ không gian và thời gian của chúng.
Một trong những PTTQ nữa là các biểu bảng. Việc
sử dụng các biểu bảng sẽ mang lại hiệu quả nếu nội dung
đưa đến trẻ không chỉ đơn thuần bằng lời giảng giải của
GV, mà còn gắn liền với việc tổ chức các hoạt động độc
lập cho trẻ.
Trong các hoạt động cho trẻ LQVT có sử dụng PTTQ
như: băng hình, các phần mềm vi tính,… Việc sử dụng
PTTQ đã tạo cơ hội cho GV thể hiện khả năng của mình.
Thực tiễn tổ chức các hoạt động học cho trẻ mầm
non cho thấy, GV cần thường xuyên tự sáng tạo ra các
PTTQ. Các đồ dùng dạy học tự làm thường có kĩ thuật
sản xuất đơn giản, sử dụng được nguyên liệu tại địa
phương, phục vụ thiết thực, kịp thời. Trong quá trình
giúp trẻ LQVT ở trường mầm non, GV có thể tự làm các
đồ dùng dạy học từ giấy, bìa, gỗ,… nhằm giải quyết
nhiệm vụ nhận thức và làm phong phú thêm PTTQ. Mặt
khác, GV cần thường xuyên sửa chữa các dụng cụ bị
hỏng, cải tiến đồ dùng cũ, bổ sung những dụng cụ mới.
Ngoài ra, nên xây dựng các dụng cụ mới, như: sưu tầm
các vật tự nhiên (hột, hạt, que, lá,...), tranh ảnh.
2.3. Những yêu cầu đối với việc sử dụng PTTQ trong
quá trình cho trẻ LQVT ở trường mầm non
Quá trình cho trẻ LQVT ở trường mầm non thường gắn
với việc sử dụng PTTQ. Tuy nhiên, để quá trình dạy học đạt
hiệu quả cao, trách lãng phí nguyên vật liệu, GV cần nắm
được cách thức sử dụng các PTTQ sao cho có hiệu quả:
- Trước hết, GV cần phân tích để nắm được yêu cầu, nhiệm
vụ, nội dung và phương pháp tổ chức cho trẻ LQVT, trên
cơ sở đó lựa chọn đồ dùng dạy học và xác định cách thức sử
dụng chúng cho phù hợp; - Xác định vị trí của PTTQ. Khi
chuẩn bị tiết học, GV cần xác định kĩ khi nào và ở hoạt động
nào sẽ sử dụng PTTQ. Việc sử dụng PTTQ có thể diễn ra ở
các hoạt động khác nhau của quá trình dạy học nhằm minh
họa cho kiến thức mới, kích thích hứng thú nhận biết của
trẻ, củng cố kiến thức đã học. Tuy nhiên, cần sử dụng đúng
mức cần thiết, việc lạm dụng hay hạn chế việc sử dụng
chúng đều ảnh hưởng xấu đến kết quả của hoạt động cho trẻ
LQVT; - Khi sử dụng các PTTQ, GV cần phân tích kĩ các
nhiệm vụ dạy học và lựa chọn PTTQ cho phù hợp. Ví dụ:
nếu trẻ đã có những biểu tượng ban đầu về tính chất hay dấu
hiệu của đối tượng nghiên cứu, GV chỉ nên sử dụng ít các
PTTQ. Để hình thành biểu tượng về các hình tam giác cho
trẻ 5 tuổi, GV cần trưng bày các hình tam giác có màu sắc,
kích thước, chất liệu tương ứng với góc, cạnh khác nhau
(tam giác thường, cân, vuông, đều). Sự đa dạng các hình tam
giác tạo điều kiện cho GV hướng sự chú ý của trẻ tới sự
phân tích các dấu hiệu cơ bản (3 cạnh, 3 góc), trên cơ sở đó
dẫn trẻ tới biểu tượng khái quát về hình tam giác;
- PTTQ cần góp phần tích cực hóa quá trình nhận biết và
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phát triển năng lực sáng tạo của trẻ. Với mục đích đó, cần
tăng cường sử dụng các PTTQ, tổ chức hoạt động thực hành
khác nhau cho trẻ để phát huy thế mạnh đặc thù của mỗi loại
và nên trình bày chúng dưới dạng động; - Việc sử dụng
PTTQ trong quá trình cho trẻ LQVT nhằm các mục đích
khác nhau, như: trình bày, minh họa và tổ chức các hoạt
động cho trẻ. Ban đầu, GV sử dụng PTTQ để trình bày một
kiến thức mới nào đó, như: giơ cho trẻ xem các hình hình
học, tiếp theo là hướng dẫn trẻ khảo sát nó. Trong quá trình
tổ chức các hoạt động học cho trẻ mầm non, GV cần sử
dụng các PTTQ khác nhau để minh họa hay cụ thể hóa một
thông tin nào đó, chẳng hạn: khi cho trẻ làm quen với việc
chia số lượng một nhóm đối tượng thành hai phần theo các
cách khác nhau, GV thực hành minh họa các cách chia đó
cho trẻ. Các PTTQ cần đặt ở vị trí phù hợp và sắp xếp theo
một trình tự nhất định để thuận tiện cho việc sử dụng. Đồ
dùng của trẻ cần được để riêng vào từng rổ, hộp, khay.
GV cần hướng dẫn trẻ cách thức sử dụng các PTTQ,
chẳng hạn: trao đổi với trẻ để trẻ thực hiện các hoạt động
thực hành (đếm, đo, so sánh số lượng, kích thước, khảo
sát hình dạng,…) một cách độc lập và có ý thức (như:
lấy, cầm đồ vật bằng tay phải, xếp, thực hiện trình tự thao
tác với chúng tương ứng với yêu cầu, nhiệm vụ), sau khi
sử dụng xong, trẻ cần cất đồ dùng đúng nơi quy định.
3. Kết luận
Để nâng cao hiệu quả của quá trình cho trẻ LQVT ở
trường mầm non, GV cần nắm vững và sử dụng theo
đúng chức năng của PTTQ. Việc sử dụng đa dạng các
PTTQ và thực hiện đúng yêu cầu là điều kiện quan trọng
để thực hiện có hiệu quả chương trình hình thành biểu
tượng toán học sơ đẳng, góp phần giáo dục nhận thức và
phát triển năng lực trí tuệ cho trẻ ở trường mầm non.
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3. Kết luận
Quan điểm giáo dục tích hợp trong giáo dục MN hiện
nay đòi hỏi sự phối hợp các hoạt động giáo dục trẻ trong
việc thực hiện mục tiêu phát triển toàn diện nhân cách
của trẻ. Giáo dục trẻ MN sáng tạo nghệ thuật thông qua
việc phối hợp chặt chẽ giữa hoạt động khám phá MTXQ
và các loại hình hoạt động nghệ thuật (như: tạo hình, âm
nhạc, văn học, trò chơi,...) là sự vận dụng cụ thể quan
điểm giáo dục tích hợp trong thực tiễn. Kinh nghiệm có
được từ sự phối hợp các hoạt động giáo dục sẽ giúp giáo
viên MN quan tâm nhiều hơn đến việc giáo dục trẻ sáng
tạo, từ đó đẩy lùi được thực trạng về tính khuôn mẫu
trong giáo dục nghệ thuật và trong các sản phẩm nghệ
thuật của trẻ. Tuy nhiên, để làm được điều này, cần có sự
phối chặt chẽ giữa các môn học, đặc biệt là các môn
phương pháp trong quá trình đào tạo giáo viên MN ở các
trường sư phạm.
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