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LỰA CHỌN TRÒ CHƠI VẬN ĐỘNG NÂNG CAO TỐ CHẤT THỂ LỰC
VÀ KĨ NĂNG VẬN ĐỘNG CƠ BẢN CHO TRẺ TRƯỜNG MẦM NON TH SCHOOL
Nguyễn Thị Thảo - Trường Mầm non TH School
Ngày nhận bài: 25/07/2018; ngày sửa chữa: 05/08/2018; ngày duyệt đăng: 28/08/2018.
Abstract: By means of documentary reference, pedagogical observation, interviewing,
pedagogical experimentation and statistical mathematics, we have chosen exercise games to
improve physical fitness and basic motor skills. In order to improve the quality of physical
education for children as well as the general training of the school.
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1. Mở đầu
Giáo dục thể chất (GDTC) được coi là nhiệm vụ giáo
dục quan trọng với trẻ mẫu giáo, giúp trẻ hình thành kĩ
năng vận động cơ bản, nâng cao thể lực, sức khỏe và phát
triển các phẩm chất có liên quan. Nhận thức được vấn đề
đó, những năm gần đây, các trường mầm non nói chung
đã thường xuyên tập trung chú trọng nâng cao phương
pháp và phương tiện giảng dạy giáo dục thể chất nói
chung và các bài tập trò chơi vận động chuyên biệt cho
trẻ mầm non nói riêng.
Tuy nhiên, qua tìm hiểu về thực trạng công tác GDTC
nói chung và việc sử dụng trò chơi vận động nói riêng trong
chương trình nuôi dạy trẻ mẫu giáo của Trường Mầm non
TH School, chúng tôi thấy: Trường Mầm non TH School
có điều kiện cơ sở vật chất tốt, thuận lợi cho việc tổ chức
các trò chơi vận động cho trẻ, nhưng việc tổ chức các trò
chơi vận động cho trẻ mẫu giáo chưa được thực hiện có
hiệu quả: số lượng trò chơi chưa phong phú, chất lượng các
trò chơi chưa được lựa chọn bài bản, khoa học; giáo viên
hướng dẫn chưa có trình độ chuyên môn về GDTC...
Cùng với đó, khi tham khảo các đề tài có cùng chủ đề
nghiên cứu về trẻ mầm non và trò chơi vận động thời
gian gần đây, như: “Nghiên cứu lựa chọn trò chơi vận
động nhằm phát triển các tố chất thể lực và kĩ năng vận
động cơ bản của trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi Trường Mầm non
Quỳnh Đô - Hà Nội” (tác giả Nguyễn Thị Thảo, 2015);
“Lựa chọn trò chơi nhằm phát triển kĩ năng vận động cơ
bản cho trẻ mẫu giáo lớn Trường Mầm non Cổ Nhuế”
(tác giả Nguyễn Duy Năm, 2012); “Sử dụng trò chơi
nhằm phát triển khả năng định hướng không gian cho trẻ
5-6 tuổi” (tác giả Nguyễn Thị Hằng Nga, 2016)..., chúng
tôi thấy: các công trình đã đề cập tương đối đầy đủ về trò
chơi vận động cho trẻ mẫu giáo ở một số cơ sở giáo dục;
tuy nhiên, vẫn còn một số tró chơi vận động và kĩ năng
vận động cơ bản nhằm nâng cao tố chất thể lực cần thiết
cho trẻ mềm non hiện nay.
Trên cơ sở đó, chúng tôi tập trung nghiên cứu vấn đề
“Lựa chọn các trò chơi vận động nhằm nâng cao tố chất

thể lực và kĩ năng vận động cơ bản cho trẻ mẫu giáo
Trường Mầm non TH School”; qua đó, góp phần nâng
cao chất lượng GDTC cho trẻ cũng như công tác đào tạo
chung của nhà trường.
2. Nội dung nghiên cứu
Để lựa chọn được các trò chơi vận động có hiệu quả
góp phần nâng cao tố chất thể lực và kĩ năng vận động
cơ bản cho trẻ mẫu giáo Trường Mầm non TH School,
trước hết, chúng tôi tổng hợp các trò chơi vận động giúp
nâng cao tố chất thể lực và kĩ năng vận động cơ bản cho
trẻ mẫu giáo thông qua các tài liệu tham khảo và thực
tiễn; sau đó phỏng vấn các nhà chuyên môn để tìm ra
những trò chơi được đánh giá cao nhất. Kết quả được thể
hiện ở bảng 1; trong đó: Mức độ ưu tiên 1: 5 điểm (MĐ
1); Mức độ ưu tiên 2: 3 điểm (MĐ 2); Mức độ ưu tiên 3:
1 điểm (MĐ 3):
2.1. Kết quả phỏng vấn và lựa chọn trò chơi vận động
cho trẻ mẫu giáo tại Trường Mầm non TH School
Bảng 1 cho thấy: Có 16 trong 21 trò chơi nhận được
sự đánh giá cao của các nhà chuyên môn, chiếm 70%93% điểm tối đa. Căn cứ vào kết quả trên, chúng tôi đã
lựa chọn được 16 trò chơi để đưa vào sử dụng tại Trường
liên cấp TH School, cụ thể:
Bảng 1

122

1. Ném trúng mục tiêu
2. Bật nhảy River - bank
- beach
3. Cướp cờ
4. Truyền nước tiếp sức
5. Vượt chướng ngại vật
6. Cuộc đua của kem
7. Chiếc dù thần kì
8. Dodge ball (ném bóng
chạm đối phương)

9. Truyền trứng
10. Ném rổ bằng hai tay
11. Ai nhanh hơn
12. Mấy giờ rồi ngài Thỏ
ơi?
13. Thi xếp chồng
14. Kiến tha mồi
15. Tìm về đúng nhà
16. Chuột luồn hang
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Để xác định hiệu quả của 16 TCVĐ đã lựa chọn có
Bảng 2 cho thấy khá rõ sự phát triển về các tố chất
tác dụng đến việc phát triển kĩ năng vận động và các tố thể lực và kĩ năng vận động cơ bản của nhóm TN và
chất thể lực của trẻ tại Trường Mầm non TH School, nhóm ĐC trước TN là ngang nhau, nó thể hiện qua t tính
chúng tôi đã dùng phương pháp thực nghiệm tự nhiên, tổ
ở tất cả các test đều nhỏ hơn t bảng ở ngưỡng xác xuất
chức cho trẻ chơi 16 TCVĐ một cách tự nhiên nhất sao
cho phù hợp với trẻ, không thúc ép mà chỉ động viên, đẩy P > 0,05.
2.3. Kết quả kiểm tra tố chất thể lực và kĩ năng vận
tinh thần hào hứng của trẻ.
Năm học 2017-2018, chúng tôi đã khảo sát 32 trẻ động cơ bản của trẻ mẫu giáo tại Trường Mầm non TH
cùng lứa tuổi và giới tính, được phân làm 2 nhóm: thực School
nghiệm (TN) và đối chứng (ĐC). Trong đó, nhóm TN
Bảng 3 cho thấy, sự phát triển về các tố chất thể lực
thực hiện 16 trò chơi mới, nhóm ĐC thực hiện các trò
và
kĩ
năng vận động cơ bản của nhóm TN và ĐC sau 9
chơi hiện tại trong chương trình của nhà trường TH và
các nội dung học tập khác là như nhau. Để đánh giá được tuần TN đã có sự khác biệt rõ rệt, điều này được chứng
tính hiệu quả của 16 TCVĐ đã đề xuất, chúng tôi đã so minh qua t tính ở 10/12 các test đánh giá nhỏ hơn t bảng
sánh kĩ năng vận động cơ bản và các tố chất thể lực của ở ngưỡng xác xuất P < 0,05.
nhóm TN và nhóm ĐC trước và sau TN thông qua các
Điều này chứng tỏ rằng các TCVĐ mà đề tài đã lựa
test đánh giá. Kết quả cụ thể được thể hiện ở bảng 2 và
chọn bước đầu đã thể hiện được tính hiệu quả hơn hẳn so
bảng 3.
với các TCVĐ trong chương trình hiện hành nhằm giúp
2.2. Kết quả kiểm tra kĩ năng vận động cơ bản và các
tố chất thể lực của trẻ mẫu giáo tại Trường Mầm non phát triển các tố chất thể lực và kĩ năng vận động cơ bản
của trẻ mầm non Trường Mầm non TH School.
TH School
Bảng 2. Kết quả kiểm tra kĩ năng vận động cơ bản và các tố chất thể lực của nhóm TN và nhóm ĐC trước TN
X ̅± σ
So sánh
TT
Các Test
Nhóm ĐC
Nhóm TN
t
P
(n=16)
(n= 16)
Bò bằng bàn tay và bàn chân đi thẳng 4m với bò
1
7.94±0.66
7.98±0.69
1.62
>0.05
dích dắc qua 5 điểm, 4m (điểm)
Đi 5m - Chạy 5m trong khoảng 20m thay đổi
2
7.91±0.72
7.95±0.69
0.91
>0.05
tốc độ (điểm)
3
Đi giật lùi 10m (điểm)
7.78±0.74
7.81±0.76
0.79
>0.05
4
Chạy nhanh 15m (điểm)
8.24±0.81
8.19±0.78
0.37
>0.05
Đi trên ghế đầu đội túi đậu dài 3m, rộng 30cm,
5
8.11±0.78
8.08± 0.77
0.41
>0.05
cao 35cm (điểm)
6
Nhảy lò cò 1 chân thuận 4m (điểm)
7.97±0.75
7.99± 0.78
0.71
>0.05
7
Bật xa tại chỗ (điểm)
8.15±0.80
8.17± 0.77
0.70
>0.05
8
Ném bóng xa 1 tay, 2 tay (điểm)
8.32±0.76
8.36± 0.82
1.391
>0.05
Ném bóng trúng đích xa 2m, cao 1,5m, đường
9
7.73±0.76
7.77±0.74
0.85
>0.05
kính vòng tròn 60cm, ném 5 lần liên tiếp (điểm)
Bắt bóng và ném bóng với người đối diện 4m,
10
8.02±0.78
8.05±0.73
0.18
>0.05
ném 5 lần liên tiếp (điểm)
Đi đập và bắt được bóng nảy 5 lần liên tiếp
11
8.49±0.83
8.52±0.82
0.72
>0.05
(điểm)
Phối hợp: Chạy thẳng nhanh 3m - Bò chui qua
cổng ống dài 1,2m x 0,6m - bật tách chân và
12 khép chân qua 5 ô - đi lên ghể thể dục đầu đội
7.88±0.78
7.92±0.76
0.714
>0.05
túi cát 3m - Bật xuống ghế bằng hai chân cao
0,35m - chạy thẳng về đích 3m (điểm)
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Bảng 3. Kết quả kiểm tra tố chất thể lực và kĩ năng vận động cơ bản của nhóm TN và ĐC sau TN
X ̅± σ
So sánh
Các Test
Nhóm ĐC Nhóm TN
t
P
(n=16)
(n= 16)
Bò bằng bàn tay và bàn chân đi thẳng 4m với bò
7.95±0.66 8.36±0.65
2.86
<0.05
dích dắc qua 5 điểm, 4m (điểm)
Đi 5m - Chạy 5m trong khoảng 20m thay đổi tốc
7.90±0.73 8.41±0.68
3.31
<0.05
độ (điểm)
Đi giật lùi 10m (điểm)
7.79±0.74 8.20±0.71
2.59
<0.05
Chạy nhanh 15m (điểm)
8.22±0.79 8.39±0.73
1.02
>0.05
Đi trên ghế đầu đội túi đậu dài 3m, rộng 30cm,
8.08±0.77 8.46±0.74
2.30
<0.05
cao 35cm (điểm)
Nhảy lò cò 1 chân thuận 4m (điểm)
7.99±0.76 8.38±0.72
-2.41
<0.05
Bật xa tại chỗ (điểm)
8.16±0.80 8.37±0.77
1.22
>0.05
Ném bóng xa 1 tay, 2 tay (điểm)
8.33±0.78 8.79±0.80
2.66
<0.05
Ném bóng trúng đích xa 2m, cao 1,5m, đường
7.71±0.76 8.12±0.74
2.50
<0.05
kính vòng tròn 60cm, ném 5 lần liên tiếp (điểm)
Bắt bóng và ném bóng với người đối diện 4m,
8.00±0.78 8.67±0.73
2.79
<0.05
ném 5 lần liên tiếp (điểm)
Đi đập và bắt được bóng nảy 5 lần liên tiếp
8.48±0.84 8.89±0.81
2.27
<0.05
(điểm)
Phối hợp: Chạy thẳng nhanh 3m; bò chui qua
cổng ống dài 1,2m x 0,6m; bật tách chân và khép
chân qua 5 ô; đi lên ghể thể dục đầu đội túi cát 7.87±0.77 8.24±0.71
2.28
<0.05
3m; bật xuống ghế bằng hai chân cao 0,35m;
chạy thẳng về đích 3m (điểm)

3. Kết luận
Qua nghiên cứu, tham khảo tài liệu, kết hợp với TN,
phỏng vấn các nhà chuyên môn..., chúng tôi đã lựa chọn
được 16 TCVĐ nhằm nâng cao các tố chất thể lực và các
kĩ năng vận động cơ bản cho trẻ mầm non Trường Mầm
non TH School. Những TCVĐ này thực sự đã đem lại
hiệu quả tốt trong quá trình rèn luyện thể lực cũng như kĩ
năng vận động cơ bản cho trẻ mầm non; có khả năng
nâng cao các tố chất thể lực và kĩ năng vận động cơ bản
cho trẻ mầm non Trường Mầm non TH School.
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