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TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG QUAN SÁT, TRẢI NGHIỆM
CHO TRẺ MẦM NON TẠI THÀNH PHỐ UÔNG BÍ, TỈNH QUẢNG NINH
Nguyễn Thị Hương - Trường Đại học Hạ Long
Ngày nhận bài: 15/03/2019; ngày sửa chữa: 03/04/2019; ngày duyệt đăng: 12/04/2019.
Abstract: Teaching through observation and experience is a method that has many advantages, it
stimulates the intellectual potential of children. Observation and experience is a learning way
through practice with the conception that learning is the process of creating new knowledge on the
basis of practical experience, based on assessment and analysis of existing experiences and
knowledge. Through this learning method, children will gain knowledge, practice skills, form
competencies and qualities. The article presents the content of organizing observation and
experience activities for preschool children in Uong Bi city, Quang Ninh province.
Keywords: Experience, activities of experience and observation, preschool children.
1. Mở đầu
Sự phát triển của trẻ diễn ra trong quá trình trẻ tương
tác với môi trường xung quanh. Trong quá trình đó, trẻ
học một cách tự nhiên và tích cực. Trong cuộc sống trẻ
rất thích quan sát, thử nghiệm, tưởng tượng, khám phá,
thu thập thông tin, luôn chia sẻ khi có điều kiện. Như vậy,
việc học tập sẽ có hiệu quả khi trẻ tích cực tham gia và
hứng thú vào thực hiện các nhiệm vụ mà trẻ cho là có ý
nghĩa; điều đó có nghĩa trẻ phải được hoạt động. Việc tổ
chức cho trẻ tham gia các hoạt động thực tế, trải nghiệm
với môi trường xung quanh chính là tạo các cơ hội để trẻ
quan sát, nghiên cứu, khám phá, trải nghiệm các hoạt
động thực hành. Những hoạt động này phải dựa trên nhu
cầu và hứng thú của trẻ. Đối với trẻ mầm non, nhu cầu
tìm tòi, tiếp cận với môi trường xung quanh luôn phát
triển, trẻ càng lớn nhu cầu nhận thức không dừng ở việc
nhận biết các đặc tính bên ngoài của sự vật mà bước đầu
trẻ đã muốn tự mình tìm hiểu cụ thể đối tượng, sự vật
bằng các giác quan. Việc tổ chức các hoạt động quan sát,
trải nghiệm làm thỏa mãn nhu cầu đó của trẻ, trẻ được
khám phá thiên nhiên, những gì gần gũi xung quanh và
được tự mình trải nghiệm biết bao điều kì thú.
Tổ chức các hoạt động quan sát, trải nghiệm cho trẻ
tại trường mầm non đòi hỏi giáo viên phải luôn linh động,
sáng tạo lựa chọn nội dung và hình thức tổ chức phù hợp
với điều kiện thực tế của trường, của địa phương; đồng
thời, vẫn phát huy được sự chủ động, sáng tạo và duy trì
được hứng thú của trẻ khi tham gia hoạt động.
Bài viết trình bày nội dung tổ chức hoạt động quan
sát, trải nghiệm cho trẻ mầm non tại TP. Uông Bí, tỉnh
Quảng Ninh.
2. Nội dung nghiên cứu
2.1. Thực trạng tổ chức các hoạt động quan sát, trải
nghiệm cho trẻ mầm non tại thành phố Uông Bí, tỉnh
Quảng Ninh

Quá trình tổ chức các hoạt động quan sát, trải nghiệm
cho trẻ tại các trường mầm non trên địa bàn TP. Uông Bí đã
được tổ chức thường xuyên, tuy nhiên còn một số hạn chế:
- Diện tích sân trường hẹp không đủ điều kiện để xây
dựng vườn, ao, chuồng và các công trình phụ khác để trẻ
quan sát, trải nghiệm.
- Do thiếu các hoạt động cho trẻ quan sát trải nghiệm,
tiếp xúc trực tiếp với thiên nhiên, với đối tượng quan sát
nên trẻ chưa phát huy được hết tính tích cực, chủ động và
niềm hứng thú khi tham gia hoạt động. Lượng kiến thức
tích lũy được qua hoạt động còn hạn chế.
- Trẻ còn nhút nhát, chưa mạnh dạn chia sẻ ý kiến của
mình trong quá trình tham gia các hoạt động quan sát,
trải nghiệm.
- Giáo viên chưa có sự linh hoạt, sáng tạo trong việc
tìm tòi, khai thác môi trường tổ chức cho trẻ quan sát, trải
nghiệm. Chưa biết tận dụng điều kiện thực tế của trường,
địa phương trong việc tổ chức các hoạt động trải nghiệm
cho trẻ. Do vậy, việc tổ chức cho trẻ quan sát, khám phá,
trải nghiệm chưa đạt hiệu quả như mong đợi.
- Việc tổ chức cho trẻ tiếp cận, khám phá thiên nhiên
hay các đối tượng chỉ dừng lại ở hoạt động hướng dẫn trẻ
quan sát, đàm thoại, giáo viên đặt các câu hỏi gợi mở, trẻ
trả lời, nêu nhận xét để làm rõ đặc điểm cơ bản của đối
tượng. Trẻ ít có cơ hội được trực tiếp thao tác với đối
tượng, với các đồ vật được quan sát. Do vậy, khả năng tư
duy và ghi nhớ của trẻ chưa cao, kiến thức mà trẻ lĩnh hội
được còn hạn chế.
- Tổ chức những hoạt động quan sát, trải nghiệm đơn
giản, có sẵn trong khu vực sân trường như: quan sát thời
tiết, quang cảnh xung quanh trường; quan sát các cây
xanh, các loài hoa có trong khuôn viên nhà trường; các
đồ chơi ngoài trời sẵn có như cầu trượt, đu quay; tổ chức
đi dạo quanh sân,... bước đầu hình thành cho trẻ nhiều
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thói quen tốt như: xếp hàng khi chơi, biết giúp đỡ nhau
khi tham gia các hoạt động nhóm, hình thành thói quen
tự lập... Tuy nhiên, các thói quen và kĩ năng đó chưa được
khắc sâu với trẻ, chưa tạo nhiều điều kiện để trẻ phát huy
tính chủ động, sáng tạo của mình.
Nếu không có những hình thức tổ chức hợp lí, đa
dạng các hoạt động quan sát, trải nghiệm cho trẻ, trẻ sẽ
thụ động, nhút nhát, không mạnh dạn chia sẻ ý kiến và
không phát huy được vai trò trung tâm của mình.
2.2. Tổ chức các hoạt động quan sát, trải nghiệm cho
trẻ mầm non tại thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh
Để tận dụng được các điều kiện thực tế của địa
phương trong việc tổ chức các hoạt động quan sát, trải
nghiệm cho trẻ mầm non tại TP. Uông Bí, tỉnh Quảng
Ninh, cần phải thực hiện các nội dung sau:
2.2.1. Xây dựng kế hoạch quan sát, trải nghiệm
- Khảo sát địa điểm cho trẻ quan sát, trải nghiệm:
Tìm hiểu và tận dụng những địa điểm trên địa bàn gần
trường mầm non như: những hộ dân trồng rau, trang trại
chăn nuôi gà, có cánh đồng lúa, công viên, khu vui
chơi.... Giáo viên khảo sát đường đi từ trường tới khu vực
quan sát, trải nghiệm; thời điểm gieo trồng và phát triển
của cây, con vật; thái độ hợp tác của chủ vườn, chủ trang
trại và phụ huynh để xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt
động cho trẻ cụ thể và có tính khả thi nhất.
Hoạt động quan sát,
trải nghiệm

Mục đích

Gia đình

Thăm nhà bạn (ở
ngay sát trường)

- Trẻ nhận biết được
kiểu nhà, các thành
viên gia đình bạn, các
đồ dùng trong gia
đình.
- Tạo tâm lí hào
hứng, phấn khởi khi
được thăm nhà bạn,
giáo dục trẻ biết quan
tâm tới các bạn.

Nghề
nghiệp,
thực vật

- Quan sát cánh đồng
làng (công viên đối
với Trường Mầm
non Thực hành Sư
phạm).
- Trải nghiệm tại
vườn rau gần trường
(quan sát mô hình
trồng rau của Khoa
Đại học Thủy sản đối
với Trường Mầm
non Thực hành Sư
phạm).

- Trẻ nhận xét được
đặc điểm nổi bật của
cánh đồng lúa chín;
quá trình làm ra được
thóc lúa của người
nông dân; Quý trọng
hạt gạo.
- Trẻ nhận biết nơi
trồng rau, một số loại
rau, công việc của
người nông dân.
- Trẻ trực tiếp tiếp trải
nghiệm một số công

Chủ đề

- Xây dựng kế hoạch quan sát, khám phá trải nghiệm:
Dựa trên kế hoạch chuyên môn của nhà trường xây dựng;
căn cứ vào nội dung trong chương trình theo độ tuổi; dựa
vào thời gian, thời điểm thực hiện các chủ đề phù hợp với
hoạt động trong chương trình năm học; dựa vào mức độ
phát triển, khả năng thực tế của trẻ, xây dựng kế hoạch
cho trẻ quan sát, trải nghiệm tận dụng được môi trường
thực tế của trường và phù hợp với điều kiện của lớp,
trường và địa phương. Kế hoạch cần đảm bảo:
+ Xác định được mục tiêu của hoạt động; xác định được
đối tượng, số lượng, vị trí các đối tượng, khu vực tổ chức
hoạt động của trẻ, dự kiến những ảnh hưởng của thời tiết
đến các đối tượng trẻ sẽ quan sát khám phá, trải nghiệm.
+ Dự kiến về nội dung sẽ cho trẻ khám phá, trải
nghiệm.
+ Xác định được phương tiện, đồ dụng, dụng cụ cho
trẻ hoạt động.
+ Dự kiến thời gian cụ thể tổ chức hoạt động cho trẻ
trải nghiệm.
- Trình kế hoạch, xin ý kiến của Ban Giám hiệu: cụ
thể là phó hiệu trưởng phụ trách chuyên môn của trường
để được tư vấn và duyệt kế hoạch.
Kế hoạch cụ thể:
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Thời gian
cụ thể

Chuẩn bị

Biện pháp
thực hiện

Tháng 10

- Nội dung
muốn cung cấp
tới trẻ.
- Quà cho trẻ
liên hoan.
- Nhắc phụ
huynh chuẩn bị
mũ, giày dép
cho trẻ.

- Trao đổi với chủ
nhà.
- Thông báo tới phụ
huynh cả lớp kế
hoạch.
- Tổ chức cho trẻ tới
địa điểm tham
quan.

Tháng 11

- Nhắc phụ
huynh chuẩn bị
mũ, giày dép
cho trẻ.
- Nội dung đàm
thoại.
- Liên hệ chủ
vườn.
- Nhắc phụ
huynh chuẩn bị
mũ, giày dép
cho trẻ.
- Dụng cụ lao

- Đưa trẻ tới khu
vực quan sát.
- Cho trẻ tự nói lên
suy nghĩ của mình,
cô đàm thoại với trẻ
bằng những câu hỏi
gợi mở.
- Phối hợp với giáo
viên cùng lớp, đảm
bảo an toàn cho trẻ;
tổ chức cho trẻ
quan
sát,
trải
nghiệm.
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việc như: cuốc đất,
nhặt rau...

Động vật

Giao
thông

Quan sát, trải nghiệm
khu vực chăn nuôi
gà, thỏ gần trường
(quan sát mô hình
nuôi cá của Khoa Đại
học Thủy sản đối với
Trường Mầm non
Thực hành Sư phạm)

Quan sát đường quốc
lộ

động nhỏ: cuốc
cầm tay, chép
xới đất...

- Trẻ nhận biết nơi
nuôi gà, thỏ, các công
việc chăn nuôi thỏ.
- Được trải nghiệm
một số công việc:
chăn gà, nhặt trứng.

Tháng 2

- Nhận xét đặc điểm
của đường quốc lộ.
- Có ý thức tham gia
giao thông.

2.2.2. Liên hệ, đặt vấn đề với chủ vườn, chủ trang trại,
chủ gia đình
Sau khi kế hoạch đã được duyệt, giáo viên tiến hành
việc liên hệ, đặt vấn đề với chủ vườn, chủ trang trại, phụ
huynh học sinh (gia đình gần trường).
Để nhận được sự ủng hộ, tạo điều kiện của chủ vườn,
chủ trang trại và phụ huynh, giáo viên trình bày rõ mục đích,
tầm quan trọng và hiệu quả đạt được với các cháu nếu được
chủ vườn, chủ trang trại và gia đình cho phép các cháu được
thực hành, trải nghiệm ngay trong chính tại gia đình, hay
trong khu vườn, khu trang trại; cam kết và đảm bảo sẽ thực
hiện những quy định của chủ vườn, chủ trang trại khi tổ
chức cho trẻ trải nghiệm không làm ảnh hưởng hay làm tổn
thất gì cho chủ vườn, chủ trang trại, gia đình.
Khi trao đổi, luôn giữ thái độ cởi mở, chân thành, thân
thiện.
2.2.3. Phối kết hợp với phụ huynh trong việc chuẩn bị trang
phục, đồ dùng sinh hoạt và dụng cụ cho trẻ trải nghiệm
Ngay trong kì họp phụ huynh đầu năm, bên cạnh các nội
dung cần triển khai chung như: chương trình giáo dục trẻ
cho độ tuổi cụ thể, nội quy của trường, lớp, các khoản thu
đầu năm..., giáo viên thông qua kế hoạch tổ chức cho trẻ đi
quan sát trải nghiệm trong năm học tới phụ huynh lớp phụ
trách, nói rõ với phụ huynh những gì giáo viên cần phụ
huynh hỗ trợ, giúp đỡ để tổ chức các hoạt động trải nghiệm
cho trẻ. Tổ chức cho phụ huynh được đưa ra ý kiến, được
thảo luận để kết hợp với giáo viên tổ chức các hoạt động cho
trẻ một cách hiệu quả, an toàn và tiết kiệm nhất.
Đến thời điểm gần với thời gian tổ chức các hoạt
động, qua giờ đón - trả trẻ và qua tin nhắn, giáo viên trao
đổi với phụ huynh về kế hoạch cụ thể để tổ chức hoạt

Tháng 3

- Liên hệ chủ
trang trại.
- Đồ dùng bảo
hộ cho trẻ: khẩu
trang,
găng
tay...
- Nội dung đàm
thoại.

- Thông báo tới phụ
huynh kế hoạch cụ
thể, phụ huynh hỗ
trợ.
- Tổ chức cho trẻ
quan
sát,
trải
nghiệm tại khu
chăn nuôi.

- Cung cấp kiến
thức cho trẻ,
giáo dục trẻ đảm
bảo an toàn.

- Tổ chức cho trẻ
đến địa điểm quan
sát.
- Tổ chức cho trẻ
quan sát.
- Đảm bảo an toàn
cho trẻ.

động quan sát, trải nghiệm của trẻ. Thông báo về thời
gian, địa điểm cụ thể và những trang thiết bị hay những
yêu cầu cần phụ huynh hỗ trợ, giúp đỡ như giày dép, mũ,
trang phục của trẻ (gọn gàng, phù hợp, an toàn); dụng cụ
trải nghiệm như găng tay, khẩu trang; cuốc nhỏ cầm tay,
chép xới đất, bình tưới nước, thức ăn cho gà,...
2.2.4. Tổ chức hoạt động trải nghiệm
Để tổ chức tốt hoạt động, giáo viên cần chuẩn bị trước
và đầy đủ phương tiện cho trẻ trải nghiệm, ngoài các đối
tượng đã có trên sân, vườn, cần chuẩn bị các dụng cụ, các
đồ chơi cần thiết, các đồ dùng cho trẻ tham gia lao động;
tìm hiểu tâm lí và tình trạng sức khoẻ của từng trẻ trước
khi tổ chức hoạt động trải nghiệm, khám phá.
Trước khi tiến hành trải nghiệm, cô trò chuyện, giới
thiệu với trẻ nội dung trải nghiệm, đặt tên cho buổi trải
nghiệm để thêm hấp dẫn, lôi cuốn trẻ. Ví dụ: Nhà nông đua
tài; Người chăn nuôi giỏi...; nhắc nhở trẻ một số lưu ý cần
thiết khi trải nghiệm (việc sử dụng các dụng cụ lao động
sao cho an toàn, các nội quy của khu vực trải nghiệm...).
Tiến hành trải nghiệm, do số trẻ đông, giáo viên chia
nhóm trẻ để hoạt động, phân công giáo viên phụ trách
các nhóm.
Ví dụ: Trong chủ đề “Thực vật”: nắm bắt được thời
điểm lúa trổ bông, giáo viên tổ chức cho trẻ đi quan sát
cánh đồng lúa ở gần trường. Cho trẻ được nói lên cảm
nhận của mình khi được nhìn thấy cánh đồng lúa, tự mình
dùng tay sờ từng bông lúa, hít hơi để ngửi mùi thơm dịu
ngọt của lúa khi trổ bông... Gợi mở trẻ để trẻ biết về nỗi
vất vả của người nông dân với quy trình làm ra hạt gạo
từ đó trẻ tự ý thức được phải quý trọng hạt gạo và yêu
quý người nông dân.
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Tổ chức cho trẻ được trải nghiệm tại vườn rau và
trang trại chăn nuôi gà, thỏ tại thời điểm thực hiện các
chủ đề: Thực vật, động vật và nghề nghiệp.
Tại vườn rau, cho trẻ quan sát công việc của người
làm vườn sau đó cho trẻ được tự bản thân được trải
nghiệm các công việc của các bác nông dân như: làm đất
tơi, nhặt cỏ, trồng rau, tưới rau,... Trong quá trình trải
nghiệm, giáo viên tận dụng một số tình huống tự nhiên
để khuyến khích trẻ tìm ra cách khắc phục và giải quyết.
Trong trang trại chăn nuôi gà và thỏ (đảm bảo gà, thỏ đã
được tiêm phòng đầy đủ và môi trường đảm bảo vệ sinh) trẻ
được nói chuyện với các cô bác công nhân trong trang trại;
tự tay cho thỏ ăn, lấy nước vào bình cho thỏ uống...
Trong chủ đề “Giao thông”, giáo viên trong lớp tổ
chức cho trẻ được quan sát đường quốc lộ. Lựa chọn vị
trí đứng của trẻ rộng, an toàn, trẻ dễ dàng nhìn rõ đường
quốc lộ mà vẫn bảo đảm được an toàn. Giáo viên gợi mở
để trẻ nhận xét những gì trẻ quan sát được, ví dụ như:
đường một chiều, hai làn đường, ở giữa trồng nhiều cây
cảnh thấp, nhiều xe cộ đi lại và đi lại rất nhanh...
Trong quá trình hoạt động, giáo viên trao đổi với trẻ,
cung cấp cho trẻ kiến thức liên quan đến đối tượng quan
sát, trải nghiệm một cách tự nhiên; tham gia thực hành
cùng trẻ.
Sau trải nghiệm, giáo viên nhận xét kết quả công việc
của trẻ, chỉ rõ cho trẻ thấy kết quả cụ thể mà trẻ thực hiện
được để gây hứng thú cho trẻ. Nhấn mạnh những ưu
điểm để khuyến khích động viên trẻ, cho trẻ nói về cảm
nhận của mình sau khi được trải nghiệm. Sử dụng các
câu hỏi cụ thể, ngắn gọn để củng cố lại các hoạt động
trong buổi trải nghiệm.
2.3. Điều kiện cần thiết để tổ chức các hoạt động quan
sát, trải nghiệm cho trẻ mầm non tại thành phố Uông
Bí, tỉnh Quảng Ninh
Các biện pháp có thể được áp dụng phổ biến, rộng rãi
đối với các giáo viên trong việc tổ chức các hoạt động
trải nghiệm cho trẻ mẫu giáo nói chung. Điều kiện cần
thiết để áp dụng:
- Việc áp dụng các biện pháp phải phù hợp với điều
kiện thực tế tại trường mầm non. Các cơ sở như nhà
vườn, khu chăn nuôi, đồng ruộng... hoặc ở mỗi gia đình
đều có thể là địa điểm lí tưởng để trẻ được thực hành, trải
nghiệm sáng tạo.
- Giáo viên phải có mối quan hệ tốt, thân thiện với
nhân dân, phụ huynh và cộng đồng; cần chủ động đề xuất
với Ban Giám hiệu, phối hợp với nhà trường, với người
lao động.
- Với những nội dung trải nghiệm khác nhau, giáo viên
có thể lựa chọn hình thức trải nghiệm một cách linh hoạt.
- Chuẩn bị nội dung trải nghiệm cho trẻ phù hợp với

đặc điểm nhận thức, kĩ năng từng độ tuổi. Chuẩn bị tốt
về địa điểm, phương tiện, dụng cụ trải nghiệm.
- Các hoạt động trải nghiệm phải đảm bảo an toàn cho
trẻ.
3. Kết luận
Song song với hoạt động giáo dục “lấy trẻ làm trung
tâm”, cần phải xây dựng môi trường hoạt động cho trẻ
được quan sát, trải nghiệm. Đó là môi trường cung ứng
các điều kiện cần thiết để kích thích và phục vụ trẻ hoạt
động một cách tích cực, chủ động qua đó, nhân cách trẻ
sẽ được phát triển tốt và thuận lợi. Với những khó khăn,
hạn chế về cơ sở vật chất của nhà trường thì việc tận dụng
các điều kiện thực tế sẵn có của địa phương đã góp phần
giải quyết phần nào những khó khăn chung của nhà
trường, tạo được môi trường quan sát, trải nghiệm cho trẻ
một cách tự nhiên và hiệu quả nhất.
Hoạt động quan sát, trải nghiệm được áp dụng đã tạo
môi trường, cơ hội cho trẻ tích cực tìm tòi, khám phá, thử
nghiệm và sáng tạo ở các khu vực hoạt động. Các hoạt
động được tổ chức là các hoạt động học tập vui và bổ ích,
giúp trẻ hào hứng tham gia. Các hoạt động quan sát, trải
nghiệm đã khơi gợi được sự thích thú và đam mê khám
phá thế giới xung quanh trẻ. Thông qua các hoạt động
này, trẻ hình thành và phát triển các kĩ năng quan sát, kĩ
năng tư duy, phân tích, tổng hợp, khái quát nhằm góp
phần phát triển trẻ một cách toàn diện về thể chất, nhận
thức, ngôn ngữ, tình cảm - kĩ năng xã hội và thẩm mĩ.
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