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NHẰM PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC CHO SINH VIÊN
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Abstract: This research presents application of project-based learning in teaching at preschool.
Also, the article illustrates the application of this method in teaching module “Environmental
education for preschool children” to develop professional competence for students majoring in
Preschool Education such as cooperative skills, assessment and self-learning competence.
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1. Mở đầu
Một trong những mục tiêu của giáo dục đại học nói
chung và giáo dục môi trường ở bậc đại học nói riêng là
giúp sinh viên (SV) có thể suy nghĩ độc lập, đối mặt với
những vấn đề của cá nhân và xã hội. SV sẽ sử dụng kiến
thức, khả năng của mình để giải quyết vấn đề trên cơ sở
vì lợi ích của môi trường, của xã hội. Để thực hiện được
điều này, SV cần tích cực lĩnh hội tri thức, kinh nghiệm
trong quá trình học tập. Phương pháp dạy học dự án
(DHDA) (Project Teaching Method) là lựa chọn hiệu quả
trong việc tổ chức các hoạt động giáo dục môi trường,
cũng như hướng dẫn SV tổ chức hoạt động giáo dục môi
trường cho trẻ mầm non. Giảng viên (GV) có thể áp dụng
phương pháp này nhằm tạo cơ hội cho SV hoạt động cá
nhân và hoạt động theo nhóm để thu thập, xử lí thông tin
về môi trường, tổ chức các hoạt động giáo dục bảo vệ
môi trường cho trẻ mầm non, từ đó các em phát triển
được các năng lực (NL) cần thiết.
2. Nội dung nghiên cứu
2.1. Dạy học dự án
DHDA (hay còn gọi là học tập dựa trên dự án) là một
phương pháp giảng dạy, trong đó SV đạt được kiến thức,
kĩ năng và thái độ bằng cách làm việc trong một khoảng
thời gian dài để điều tra và giải quyết một câu hỏi hoặc
vấn đề trong thực tiễn. Mục tiêu của DHDA là hình thành
cho người học kĩ năng tư duy phê phán, kĩ năng giải
quyết vấn đề, kĩ năng hợp tác, khả năng sáng tạo và kĩ
năng quản lí bản thân. DHDA thường được tiến hành
theo nhóm và yêu cầu có sản phẩm để trình bày từ phía
người học [1].
Năm 1865, William B. Rogers - người sáng lập Học
viện Công nghệ Massachusetts (MIT), là người đầu tiên
áp dụng phương pháp DHDA như một phương pháp
giảng dạy mới. Trong năm 1876, John D. Runkle, MIT,
đã nhận thấy sự thiếu hụt các kĩ năng thủ công trong các
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SV kĩ thuật và thành lập một trường nghệ thuật cơ khí để
khắc phục khuyết điểm đó. Quan trọng hơn, Ông tuyên
truyền việc giới thiệu về đào tạo nghề như là một nhánh
quan trọng của chương trình học phổ thông, đồng thời
mở đường cho việc phổ biến phương pháp dự án từ trung
học phổ thông xuống cấp mẫu giáo. Trong suốt bốn thập
kỉ tiếp theo, các nhà giáo dục đã thiết lập được 3 loại dự
án khác biệt quan trọng, đó là: Mô hình tuyến tính (linear
model) - Calvin M. Woodward đưa ra năm 1897; Mô
hình chính diện (holistic model) - Charles R. Richards
công bố năm 1990; Mô hình phổ quát (universal model)
- William H. Kilpatrick công bố năm 1918.
Đặc điểm của DHDA gồm [2]:
- Người học là trung tâm của DHDA. Các dự án
được xây dựng xuất phát từ mục tiêu hình thành cho
người học những NL nào. Nhu cầu, hứng thú của người
học được quan tâm trong suốt quá trình diễn ra dự án, từ
việc lựa chọn đề tài, nội dung học tập cho đến thực hiện
việc kiểm tra và đánh giá. GV đóng vai trò tư vấn, hướng
dẫn, giúp đỡ, phát huy tính tích cực, tự lực, trách nhiệm,
sự sáng tạo của người học. Người học không chỉ nghe,
ghi nhớ mà cần thu thập thông tin từ nhiều nguồn khác
nhau, sau đó phân tích, tổng hợp, đánh giá và lĩnh hội tri
thức. Việc áp dụng lí thuyết vào thực tế, rèn luyện kĩ năng
giải quyết vấn đề cho người học cũng được coi trọng.
- Dạy học thông qua các hoạt động thực tiễn của một
dự án. Chủ đề của dự án luôn gắn liền với những tình
huống trong thực tiễn. Các dự án học tập góp phần gắn
liền nhà trường với đời sống xã hội, địa phương, môi
trường và có thể mang lại những tác động tích cực cho
xã hội.
- Hoạt động học tập phong phú và đa dạng. Dự án có
tính liên môn, có nghĩa là nhiều môn học liên kết với
nhau. Trong quá trình thực hiện dự án, có sự kết hợp giữa
nghiên cứu và vận dụng lí thuyết. Từ đó, người học được
củng cố, mở rộng tri thức, rèn luyện kĩ năng hành động,
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tích lũy kinh nghiệm thực tiễn. Việc kiểm tra đánh giá
cũng đa dạng, giảm kiểm tra kiến thức thuần túy và kiểm
tra viết, tăng cường kiểm tra, đánh giá thông qua hoạt
động. Ngoài ra, để thực hiện các dự án, người học và
người dạy đều cần sử dụng phương tiện đa dạng, đặc biệt
là công nghệ thông tin.
- Kết hợp làm việc theo nhóm và làm việc cá nhân.
Các dự án thường được thực hiện theo nhóm, trong đó có
sự phân công và phối hợp làm việc giữa các thành viên.
Làm việc theo nhóm giúp cho sản phẩm có chất lượng,
tốn ít thời gian hơn vì đã kết hợp và phát huy được sở
trường của mỗi cá nhân. Các dự án đòi hỏi kĩ năng cộng
tác làm việc giữa các thành viên trong nhóm, giữa học
viên và giáo viên, cũng như với các lực lượng xã hội khác
cùng tham gia trong dự án. Nhờ đó, hoạt động trong
DHDA có tính xã hội cao.
- DHDA quan tâm đến sản phẩm của hoạt động.
Trong quá trình thực hiện dự án, người ta quan tâm nhiều
đến các sản phẩm được tạo ra. Sản phẩm có thể là vật
chất, hoặc phi vật chất. Sản phẩm không chỉ là những thu
hoạch thuần túy về lí thuyết mà trong đa số trường hợp,
các dự án còn tạo ra những sản phẩm vật chất mang tính
xã hội. Với sản phẩm mang lại nhiều ích lợi đối với xã
hội, được đánh giá cao có thể được công bố, giới thiệu
rộng rãi và đưa vào sử dụng trong thực tế.
2.2. Vị trí, nội dung của học phần “Giáo dục bảo vệ môi
trường cho trẻ mầm non” trong chương trình đào tạo
giáo viên mầm non”
Giáo dục bảo vệ môi trường cho trẻ mầm non là một
chuyên đề tự chọn trong chương trình đào tạo giáo viên
mầm non của Khoa Giáo dục mầm non, Trường Đại học
Sư phạm Hà Nội. Trong giai đoạn hiện nay, vấn đề môi
trường đang được đặt ra cấp thiết trên thế giới cũng như
ở Việt Nam, giáo dục môi trường trở thành một trong
những nhiệm vụ quan trọng của ngành giáo dục ở các cấp
học. Vì vậy, học phần “Giáo dục bảo vệ môi trường cho
trẻ mầm non” không chỉ có ý nghĩa đối với việc hướng
dẫn SV tổ chức các hoạt động giáo dục môi trường ở
trường mầm non mà còn với việc giáo dục môi trường
cho các em. Mục tiêu của học phần này là: - SV có NL
phân tích, tổng hợp cơ sở lí luận chung về giáo dục môi
trường và giáo dục môi trường cho trẻ mầm non; - SV có
NL khai thác nội dung giáo dục môi trường, tổ chức các
hoạt động giáo dục môi trường cho trẻ ở trường mầm non
và đánh giá hiệu quả của hoạt động [3].
Nội dung học phần đề cập đến các vấn đề cơ bản về
việc giáo dục môi trường cho trẻ mầm non: các khái niệm
cơ bản, ý nghĩa, bản chất của giáo dục môi trường, quan
điểm chỉ đạo trong giáo dục môi trường.
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2.3. Vận dụng DHDA trong dạy học học phần “Giáo
dục bảo vệ môi trường cho trẻ mầm non” theo hướng
phát triển NL cho SV ngành Giáo dục mầm non
2.3.1. Các bước dạy học học phần “Giáo dục bảo vệ môi
trường cho trẻ mầm non” theo DHDA
Sử dụng phương pháp DHDA trong dạy học học
phần “Giáo dục bảo vệ môi trường cho trẻ mầm non” cho
SV ngành Giáo dục mầm non theo các bước sau đây:
Bước 1: Chọn vấn đề để nghiên cứu. SV được hướng
dẫn lựa chọn chủ đề theo hai cách: Phân kì (Divergence)
và Hội tụ (Convergence).
“Phân kì” là tiếp cận chủ đề từ những quan điểm mới
và thú vị, do đó có thể có nhiều ý tưởng khác nhau. SV
sử dụng “phân kì” để thu thập ý tưởng, lựa chọn bằng
cách loại trừ và xem xét đến khả năng có thể thực hiện
được của ý tưởng đó. Để hướng dẫn SV làm việc này,
GV (với vai trò của người trợ giúp) sử dụng kĩ thuật công
não viết chủ đề trên bảng hoặc giấy, thu thập thêm các ý
tưởng thú vị và sáng tạo của SV.
“Hội tụ” là bước tiếp theo của “Phân kì”, GV hướng
dẫn SV phân tích và so sánh các ý tưởng đã thu thập
được, chọn những ý tưởng khả thi nhất. SV có thể lập
một danh sách (riêng lẻ hoặc theo nhóm) những ý tưởng
thú vị, chỉ ra một số nhiệm vụ quan trọng cần làm và chọn
ý tưởng có nhiều sự đồng thuận nhất giữa các thành viên
trong nhóm.
GV đưa ra các yêu cầu về chủ đề như sau: - Chủ đề
hấp dẫn với trẻ nhỏ (với những dự án được thực hiện
hoặc trình bày cho trẻ em); - Nguồn thông tin về chủ đề
phải đáng tin cậy, được thu thập bằng nhiều cách; - SV
có khả năng trình bày và hiểu được các thông tin đó.
Bước 2: Lập kế hoạch hoạt động. Sau khi đã thu thập
thông tin về một chủ đề chung, SV chọn một mục tiêu
hoặc nhiệm vụ liên quan đến chủ đề. Tiếp theo là phân bố
các nhiệm vụ phải hoàn thành, tiến độ thực hiện và ý tưởng
của các nhiệm vụ chính. Trong giai đoạn này, GV cần
khuyến khích SV đưa ra các ý tưởng và giải pháp độc đáo.
Mỗi bước cần được hoàn thành trong một thời gian
nhất định, có sự phân công trách nhiệm rõ ràng.
Bước 3: Thực hiện kế hoạch hoạt động hành. Việc
phân công nhiệm vụ, thu thập ý tưởng và chuẩn bị được
thực hiện bằng các hoạt động cụ thể. GV nên loại bỏ
những trở ngại như: cơ sở vật chất, thời gian, những mâu
thuẫn nội bộ bằng cách dùng các vật thay thế, hoặc giúp
các em giải quyết mâu thuẫn, tìm được tiếng nói chung
khi bắt đầu thực hiện. Ở các bước 2, 3 và 4, SV đã trở
thành những "người quản lí, điều hành dự án tích cực".
Vì vậy, GV chuyển dần các trách nhiệm, nhiệm vụ cho
SV. SV có thể tự thực hiện nhiệm vụ và hỗ trợ nhau trong
quá trình làm việc nhóm.
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Bước 4: Báo cáo kết quả. Có nhiều hình thức khác
nhau để SV báo cáo kết quả dự án đã thực hiện: trình bày
trước lớp, trưng bày sản phẩm hoặc nộp báo cáo viết.
Bước 5: Đánh giá và phản hồi. Trong quá trình đánh
giá, GV cần xem xét đến tính độc đáo, sự chính xác của
việc thực hiện. GV cần tạo cơ hội cho SV tự đánh giá,
đánh giá SV khác theo nhóm. Một trong những thành
công của SV trong dự án đó chính là giúp các em tự tin
hơn khi tham gia các công việc ngoài cộng đồng.
Bước 6: Lập kế hoạch cho tương lai. Bước này là cần
thiết nếu chúng ta tiếp tục làm việc cho dự án, hoặc
truyền kết quả cho nhóm khác.
2.3.2. Phân loại các dự án trong dạy học học phần “Giáo
dục bảo vệ môi trường cho trẻ mầm non” của SV
Dựa vào hoạt động của người học trong DHDA, có
thể phân loại dự án môi trường trong nội dung học phần
“Giáo dục bảo vệ môi trường cho trẻ mầm non” cho SV
như sau:
1) Dự án điều tra. Ví dụ “Điều tra thực trạng ô nhiễm
của sông Tô Lịch”.
2) Dự án trình bày: Cập nhật thông tin và trình bày với
người khác trên cơ sở các nguồn dữ liệu thu thập được.
3) Dự án huy động: SV làm quen với vấn đề môi
trường bằng cách tham gia các công việc như: trồng cây,
thu gom rác, tái sử dụng phế liệu, tổ chức trao đổi hoặc
bán vật liệu thân thiện với môi trường.
4) Dự án sáng tạo, diễn cảm: tổ chức triển lãm, giới
thiệu các bức tranh nghệ thuật hoặc tranh cổ động có nội
dung về môi trường, diễn kịch, biểu diễn nghệ thuật.
5) Dự án trải nghiệm: trong quá trình thực hiện nhiệm
vụ, SV cần có những trải nghiệm để từ đó giúp các em
nhận diện được vấn đề môi trường.
6) Dự án giải quyết vấn đề: nhiệm vụ là giải quyết
vấn đề hoặc xung đột về môi trường có ảnh hưởng trực
tiếp đến SV. Ví dụ: tình trạng lớp học có nhiều rác; hàng
xóm luôn để rác ra trước cửa hai ba ngày, gây mùi hôi
thối; nước máy của gia đình có màu vàng và nhiều cặn,…
Trong thực tế, GV có thể triển khai những dự án phức
hợp, bao gồm cả dự án điều tra, trình bày và giải quyết
vấn đề; hoặc dự án huy động và trải nghiệm, có sự kết
hợp khác tùy theo ý tưởng của GV, khả năng của SV.
2.3.3. Giới thiệu một số dự án đã được SV thực hiện
* Dự án “Tìm hiểu một vấn đề môi trường cấp thiết
ở địa phương”. SV được giao nhiệm vụ lựa chọn một
vấn đề về môi trường mà cả nhóm quan tâm để cùng
nhau tìm hiểu và đưa ra giải pháp. Đây là loại dự án kết
hợp điều tra, trình bày, trải nghiệm và giải quyết vấn đề.
Các yêu cầu đưa ra là: - Vấn đề phải gần gũi với SV;
- Thực trạng môi trường đang rất đáng lo ngại, cần được
quan tâm giải quyết; - SV trình bày bằng hình thức thuyết
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trình; - Sản phẩm là bản trình chiếu bằng phần mềm
PowerPoint; - Khuyến khích các tư liệu do SV tự thu thập
(quay phim, chụp ảnh, phỏng vấn).
Sản phẩm được trình bày dưới hình thức thuyết trình
nhóm, tất cả các thành viên đều được phân công một phần
để thuyết trình (giới thiệu, đặt vấn đề, một số khái niệm cơ
bản, thực trạng, nguyên nhân, giải pháp, … ). Các nhóm
khác nghe, nhận xét và đánh giá bằng điểm số.
* Dự án “Biểu diễn nghệ thuật vì môi trường”. SV
được giao nhiệm vụ sử dụng phương tiện nghệ thuật để
xây dựng một tiết mục biểu diễn có chủ đề “Vì môi
trường”. Trong dự án này, SV cần thảo luận, xác định
thông điệp môi trường định hướng tới là gì, sau đó lựa
chọn hình thức thể hiện và luyện tập. Sản phẩm của nhóm
phải là một tiết mục biểu diễn do chính các em đóng
vai/thể hiện. Các yêu cầu đối với sản phẩm như sau: Phù hợp và hấp dẫn với đối tượng người xem là trẻ mầm
non; - Đa dạng hóa loại hình nghệ thuật (kịch nói, nhạc
kịch, kịch câm, múa, hát, nhảy, rối,…); - Diễn xuất tự
nhiên, hóm hỉnh, giàu xúc cảm; - Thông điệp môi trường
rõ ràng, dễ hiểu; - Khuyến khích những ý tưởng độc đáo,
mới lạ.
Giai đoạn 1: SV hoàn thành sản phẩm theo nhóm nhỏ
và biểu diễn trên lớp, các ý tưởng và phần thể hiện còn khá
đơn giản, chưa tích hợp được nhiều loại hình nghệ thuật.
Giai đoạn 2: GV yêu cầu SV ghép nhóm (3 nhóm
nhỏ kết hợp thành một nhóm lớn) dựa trên sự tương đồng
về vấn đề môi trường và hướng dẫn SV chọn ý tưởng làm
nòng cốt để phát triển thêm. Kết quả dự án ở giai đoạn 2
khá thành công ở nội dung và cách thể hiện, thông điệp
môi trường rõ ràng, sâu sắc.
Giai đoạn 3: SV biểu diễn ở trường mầm non. Giai
đoạn này tuy là giai đoạn cuối cùng của dự án nhưng lại
tạo nhiều áp lực cho SV nhất. Tuy nhiên, đó cũng là một
yếu tố có tác động tích cực, khiến SV trở nên có trách
nhiệm và hào hứng hơn. Sản phẩm cuối cùng của dự án là
4 chương trình biểu diễn nghệ thuật của 4 nhóm SV, được
trẻ hưởng ứng nhiệt tình và GV dành nhiều lời khen ngợi.
Trong bốn chương trình đó, vở kịch “Chung tay bảo
vệ rừng xanh” được đánh giá cao về ý tưởng xây dựng
kịch bản. Vở kịch lấy bối cảnh là một khu rừng, lâm tặc
đang chặt phá rừng khiến cho các loài động vật không
còn chỗ ở, các loài vật dưới sự lãnh đạo của sư tử đã cùng
nhau đuổi lâm tặc đi. Nhưng bọn lâm tặc sau khi bỏ chạy
vẫn quay trở lại và còn có ý định săn bắt động vật quý
hiếm. Một trận lũ quét tràn về, lâm tặc bị dòng lũ cuốn
đi. May mắn sống sót nhờ có các loài vật cứu giúp, lâm
tặc đã hiểu ra và quyết định từ sau sẽ không chặt phá
rừng, không săn bắt thú rừng, cùng chung tay bảo vệ rừng
xanh. Vở kịch được thể hiện dưới sự kết hợp hài kịch, bài
vè và bài hát kết thúc “Nối vòng tay lớn”.
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Tiết mục “Em bé ham ăn” và “Tình bạn” được đánh
giá cao về sự thu hút và tham gia của trẻ. Được xây dựng
dưới hình thức kịch kết hợp nhảy, múa Lam Vông của
Lào, vè dân gian, trò chơi dân gian, thông điệp đến với
trẻ “Rửa tay trước khi ăn”, “Yêu thương và trân trọng cả
những bạn khác mình, không phân biệt chủng tộc” rất
nhẹ nhàng, vui vẻ mà vẫn sâu sắc.
Nhìn chung, các sản phẩm của dự án này được đánh
giá cao và mang lại sự hứng khởi, say mê, nhiệt tình cho
SV, tạo được hiệu ứng tốt đẹp từ phía người xem.
2.3.4. Đánh giá hiệu quả của DHDA đối với việc phát
triển một số NL cho SV.
Một số hình ảnh SV thực hiện các dự án

kịch bản ban đầu. Trong quá trình làm việc, SV cần phân
công công việc cho nhau và đảm bảo phần việc của mình
hoàn thành đúng thời hạn. Khi xuống trường mầm non,
SV cần biết trao đổi với giáo viên mầm non để được hỗ
trợ. Khi đi điều tra thực trạng môi trường, SV cần biết
tìm kiếm sự giúp đỡ, phối hợp của người dân xung quanh
khu vực được điều tra.
- NL giáo dục: SV có khả năng tổ chức một hoạt động
biểu diễn ở trường mầm non, bắt đầu từ việc chọn chủ đề
phù hợp với đặc điểm tâm, sinh lí lứa tuổi của trẻ, chọn
cách thể hiện nhân vật phù hợp tính cách, phối hợp sử
dụng các loại hình nghệ thuật hấp dẫn trẻ và trẻ có thể
hiểu, chuẩn bị môi trường vật chất (đồ dùng, đạo cụ,
trang phục, thiết bị âm thanh, ánh sáng, hóa trang,…),
phân công nhiệm vụ (diễn viên, dẫn chương trình, phụ
trách âm thanh - ánh sáng, phụ trách sân khấu và đạo cụ,
quay phim), đặc biệt là nghệ thuật giao lưu với trẻ cũng
được luyện tập.

Hình 1. SV thuyết trình vấn đề môi trường

Hình 3. SV biểu diễn ở trường mầm non
tiết mục “Vì môi trường xanh”

Hình 2. SV biểu diễn trên lớp tiết mục “Em bé ham ăn”
Về vấn đề phát triển NL, có nhiều định nghĩa và cách
phân loại khác nhau nhưng đều giống nhau về cách hiểu
nội hàm NL: là một cấu trúc tổng hợp, bao gồm kiến
thức, kĩ năng, thái độ của người học và được thể hiện
bằng hành động của người học khi quyết các vấn đề
trong học tập, công tác và cuộc sống.
Đối với học phần “Giáo dục bảo vệ môi trường cho
trẻ mầm non”, thông qua việc thực hiện các dự án, SV
được phát triển các NL sau:
- NL hợp tác: SV phải phối hợp với các thành viên
trong nhóm, phối hợp giữa các nhóm với nhau, mục đích
cuối cùng là có được một kịch bản hấp dẫn và logic hơn
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Hình 4. SV biểu diễn ở trường mầm non
tiết mục “Chung tay bảo vệ rừng xanh”
- NL đánh giá: SV được đưa ra nhận xét cho tiết mục
của nhóm bạn và phản hồi nhận xét của nhóm bạn cho tiết
mục của nhóm mình trong các lần báo cáo kết quả ở từng
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giai đoạn; được khuyến khích nêu lên các ý tưởng để cải
thiện những mặt còn hạn chế của sản phẩm. SV nắm được
quy tắc đánh giá trên cơ sở tôn trọng bạn, góp ý và nhận
xét trên tinh thần xây dựng để thực hiện tốt hơn ở lần sau.
NL đánh giá của SV được đánh giá bằng điểm số.
- NL phát triển bản thân: Thông qua các dự án, SV thể
hiện được khả năng sáng tạo của mình, tự cập nhật kiến
thức về một số lĩnh vực môi trường, nghệ thuật, giáo dục
môi trường và vận dụng các kiến thức đó vào nhiệm vụ
xây dựng chương trình nghệ thuật vì môi trường, phân tích
vấn đề môi trường. Nhờ đó, SV lĩnh hội được những kiến
thức, kĩ năng nhất định trong việc tổ chức hoạt động giáo
dục môi trường cho trẻ mầm non, biết trình bày một vấn
đề về môi trường, có trách nhiệm với việc tuyên truyền,
giáo dục môi trường cho thế hệ trẻ và cho cộng đồng.
3. Kết luận
Vận dụng DHDA trong dạy học học phần “Giáo dục
bảo vệ môi trường cho trẻ mầm non” có thể giải quyết
hiệu quả vấn đề môi trường cho SV. Kết thúc dự án, SV
có thể xây dựng một sản phẩm vật chất hoặc trí tuệ, đưa
ra chủ đề mới hoặc hướng triển khai mới cho dự án đã có
để tiếp tục thực hiện những dự án tiếp theo. Qua đó, SV
có thể áp dụng phương pháp DHDA trong việc giáo dục
trẻ mầm non bảo vệ môi trường và phát triển được một
số NL cần thiết cho hoạt động nghề nghiệp sau này.
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MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ CẢM THỤ…
(Tiếp theo trang 70)
Nên chăng chúng ta cần có cách nhìn khác để các bé
được thỏa sức sáng tạo và phát triển trí tưởng tượng
phong phú của mình đối với nghệ thuật nhất là âm nhạc.
Thành công của việc cho trẻ cảm thụ âm nhạc là giúp trẻ
có một tình yêu đối với âm nhạc, thẩm mĩ âm nhạc. Cảm
thụ âm nhạc là bước khởi đầu hiệu quả trong việc tạo ra
những điều kiện tốt nhất để trẻ có thể tiếp xúc, lĩnh hội
những tri thức, tinh hoa văn hóa của thế giới.
Trẻ thơ rất nhạy cảm với âm nhạc, ngay ở lứa tuổi
mẫu giáo, trẻ đã biết cảm thụ và thích thú với những
hoạt động mang tính nghệ thuật, đặc biệt là âm nhạc.
bởi đó là một thế giới kì diệu đầy cảm xúc. Thông qua
các hoạt động âm nhạc, trẻ phát triển nhạc cảm, mở
rộng nhận thức về thế giới xung quanh, phát triển các
kĩ năng vận động, phát triển kĩ năng nghe và cải thiện
kĩ năng giao tiếp…
Âm nhạc không chỉ giúp trẻ phát triển trí thông
minh, khích lệ tư duy sáng tạo, tăng khả năng cảm nhận
tinh tế những nét đẹp trong cuộc sống mà còn giúp trẻ
bộc lộ cảm xúc của mình với thế giới xung quanh. Âm
nhạc có sức ảnh hưởng lớn đến đời sống con người nói
chung trẻ nhỏ nói riêng, vì vậy các bậc phụ huynh,
những người làm công tác giáo dục âm nhạc cần phải
quan tâm nhiều hơn nữa để trẻ được phát triển một cách
toàn diện hơn.
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