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Abstract: In preschool education, the first and most important task is aesthetic education. Each
teacher can use many different ways to educate aesthetics for children, in which, selecting and
organizing outdoor activities is one of the convenient and extremely effective ways to improve the
effectiveness of aesthetic education. The articles presents the meaning of aesthetic education for
kindergarten children, some existing in organizing outdoor activities for children in some
preschools; since then, we propose a number of measures to improve the effectiveness of aesthetic
education for preschoolers through this activity.
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1. Mở đầu
Các văn kiện Đại hội Đảng hay trong Luật Giáo dục
nước ta đều nhắc đến và đề cao giá trị thẩm mĩ đối với
cuộc sống con người, coi việc giáo dục thẩm mĩ (GDTM)
cho thế hệ trẻ là một trong những nhiệm vụ quan trọng.
GDTM là sự hình thành những khả năng và thị hiếu
thẩm mĩ đúng đắn, giúp cho con người hiểu biết, cảm xúc,
hành động đúng, phù hợp với yêu cầu của cái đẹp trong
đời sống xã hội, đời sống thiên nhiên, trước tác phẩm nghệ
thuật và góp phần sáng tạo ra cái đẹp trên mọi lĩnh vực [1].
Về bản chất, GDTM nhằm xây dựng nên con người với tư
cách là chủ thể thẩm mĩ chân chính, biết thưởng thức, biết
đánh giá, biết sáng tạo cái đẹp. Đó là thành tố quan trọng
góp phần sáng tạo nên nhân cách con người toàn diện, đáp
ứng được yêu cầu phát triển ngày càng cao của xã hội. Nói
cách khác, GDTM là nâng cao năng lực thẩm mĩ của mỗi
người, trong đó có việc bồi dưỡng cảm xúc thẩm mĩ, thị
hiếu thẩm mĩ, lí tưởng thẩm mĩ [2]. GDTM cho trẻ em là
một quá trình mang tính khoa học và ngay trong khi học
tập ở nhà trường, học sinh cần được hướng dẫn để phát
huy năng lực hoạt động thẩm mĩ và cải tạo bản thân mình
theo quy luật của cái đẹp [3].
GDTM cho trẻ em lứa tuổi mầm non là một quá trình
sư phạm, nhằm hình thành và phát triển ở trẻ em năng
lực ban đầu về cảm thụ và nhận thức đúng đắn cái đẹp
trong đời sống sinh hoạt, xã hội, trong tự nhiên và trong
nghệ thuật, giáo dục trẻ lòng yêu cái đẹp, sống theo cái
đẹp và biết tạo ra cái đẹp trong cuộc sống.
Với ý nghĩa như trên, bài viết trình bày ý nghĩa của
GDTM đối với trẻ mẫu giáo, một số tồn tại trong việc tổ
chức hoạt động ngoài trời (HĐNT) cho trẻ ở một số
trường mầm non; từ đó, đưa ra một số biện pháp nâng
cao hiệu quả GDTM cho trẻ mẫu giáo thông qua hoạt
động này.
2. Nội dung nghiên cứu

2.1. Giáo dục thẩm mĩ đối với trẻ mẫu giáo
Trên cơ sở thực hiện mục tiêu giáo dục của ngành Giáo
dục mầm non: Giúp trẻ phát triển về thể chất, tình cảm, trí
tuệ, thẩm mĩ, hình thành những yếu tố đầu tiên của nhân
cách, chuẩn bị cho trẻ vào lớp 1 [4], giáo viên (GV) cần chú
trọng đến việc phát triển thẩm mĩ cho trẻ mầm non, đặc biệt
là lứa tuổi mẫu giáo, bởi đặc điểm tâm lí của lứa tuổi này
“trẻ sống nặng về tình cảm” - tình cảm chi phối tất cả các
mặt hoạt động tâm lí của trẻ. Nghiên cứu tâm lí trẻ em, tác
giả Nguyễn Ánh Tuyết, Nguyễn Thị Như Mai cho rằng:
“Sự phát triển tình cảm của trẻ mẫu giáo còn biểu hiện ra
nhiều mặt trong đời sống tinh thần của trẻ, nhờ đó, các loại
tình cảm như tình cảm đạo đức, tình cảm thẩm mĩ, tình cảm
trí tuệ đều ở vào một thời điểm phát triển thuận lợi nhất, đặc
biệt là tình cảm thẩm mĩ” [5; tr 202]. Đây cũng là thời điểm
thuận lợi cho việc GDTM, chính qua việc GDTM mà mang
lại một hiệu quả to lớn đối với sự phát triển toàn diện nhân
cách của trẻ, khó gì có thể sánh nổi.
Với tư cách là các nhà giáo dục, trong trường mầm non,
mỗi GV cần nhận thức đúng đắn và biết khai thác ý nghĩa, nội
dung cơ bản của GDTM đối với trẻ tuổi mẫu giáo. Cụ thể:
- Phát triển khả năng tri giác thẩm mĩ, trên cơ sở đó hình
thành xúc cảm, tình cảm và khả năng hiểu biết các khái
niệm thẩm mĩ cho trẻ: GDTM cho trẻ mầm non cần phải bắt
đầu từ việc làm thế nào phát triển được năng lực tri giác cái
đẹp cho trẻ. Bởi vì, trẻ chưa biết cách nhìn nhận những cái
đẹp trong cuộc sống và có những tiêu chuẩn đánh giá cái
đẹp thực sự. Do đó, trường mầm non cần làm cho trẻ có khả
năng, kĩ năng tri giác bằng tất cả các giác quan một cách có
ý thức về cái đẹp; hướng dẫn trẻ quan sát, chú ý đến các sự
vật hiện tượng tự nhiên, những hành vi của những người
xung quanh; giúp trẻ biết nhìn và phát hiện ra cái đẹp trong
đời sống, trong tự nhiên, trong lao động, trong hành vi và
hành động của con người. Quá trình tri giác thẩm mĩ bao giờ
cũng có liên quan chặt chẽ với xúc cảm và tình cảm thẩm
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mĩ. Trong quá trình tri giác thế giới xung quanh, trẻ thường
biểu hiện xúc cảm, tình cảm của mình qua nét mặt, nụ cười,
thái độ đồng tình hay phản đối… Đó là cảm xúc tâm hồn
ngây thơ, trong sáng của trẻ khi được tiếp xúc với sự vật,
hiện tượng muôn màu của cuộc sống mà trẻ tham gia vào.
Bởi vậy, để GDTM trong trường mầm non, cần lựa chọn
nội dung giáo dục phù hợp với từng độ tuổi, tìm tòi các con
đường, phương tiện giáo dục, tạo điều kiện cho trẻ thường
xuyên tiếp xúc với các sự vật hiện tượng xung quanh để trẻ
cảm thụ các đối tượng, các hiện tượng, các quan hệ của
chúng. Chú ý đến việc tổ chức hoạt động ngoài trời cho trẻ
hàng ngày vừa là thỏa mãn nhu cầu khám phá thiên nhiên,
vừa giúp trẻ có cơ hội bộc lộ cảm xúc chân thật của mình
với môi trường. Qua đó, giáo dục trẻ lòng mong muốn tạo
ra cái đẹp đối với bản thân và trong cuộc sống.
- Hình thành những cơ sở của thị hiếu thẩm mĩ: Đối với
trẻ mầm non, giáo dục thị hiếu thẩm mĩ là bồi dưỡng cho trẻ
năng lực đánh giá cái đẹp, biết phân biệt cái đẹp với cái không
đẹp và biểu hiện thái độ của mình với các sự vật hiện tượng
đó. Để góp phần xây dựng cơ sở ban đầu của thị hiếu thẩm
mĩ cho trẻ, trường mầm non có thể thực hiện thông qua việc
cho trẻ có điều kiện gần gũi, hoạt động khám phá với thiên
nhiên, cảm thụ cái đẹp ở cuộc sống xung quanh, gây dựng ở
trẻ ý thức bảo vệ, chăm sóc và giữ gìn cái đẹp. Đồng thời, cho
trẻ thường xuyên tiếp xúc, tìm hiểu các tác phẩm nghệ thuật,
cho trẻ học cách nhận biết yêu mến các tác phẩm nghệ thuật
phù hợp với lứa tuổi.
- Phát triển khả năng sáng tạo ở trẻ: Khả năng sáng tạo
không phải có ngay từ lúc trẻ em mới sinh ra mà nó được hình
thành trong quá trình trẻ tham gia vào cuộc sống xã hội dưới
những tác động có mục đích và mọi trẻ em bình thường đều
có khả năng sáng tạo. Đối với GDTM, khả năng sáng tạo
được nhấn mạnh về phương diện nghệ thuật. Để phát triển
khả năng sáng tạo nghệ thuật ở trẻ, nhà giáo dục cần cho trẻ
tiếp xúc với các tác phẩm nghệ thuật (văn học, âm nhạc, tạo
hình…) đa dạng, phong phú phù hợp với lứa tuổi.
Trước hết, nhà giáo dục phải giúp trẻ nắm được một
số tri thức sơ đẳng về các loại hình nghệ thuật khác nhau
(như tư tưởng, nội dung, ý nghĩa…) và phương tiện thể
hiện - mô tả của các loại hình nghệ thuật ấy, nắm được
thói quen thực tiễn, nắm được những phương thức hành
động độc lập và sáng tạo. Sau đó, nhà giáo dục cần giúp
trẻ chuyển từ những ưa thích, hứng thú, đánh giá đầu tiên
đối với các loại hình nghệ thuật thành nhu cầu hứng thú
tham gia vào các loại hình nghệ thuật sáng tạo đó. Trong
quá trình tham gia hoạt động nghệ thuật, trẻ được rèn
luyện các kĩ năng, kĩ xảo cần thiết thể hiện nội dung hoạt
động nghệ thuật nhất định, những năng lực để thực hiện
thành công một loại hình nghệ thuật được phát triển ở trẻ.

Có thể nói, GDTM trong trường mầm non cho trẻ có ý
nghĩa to lớn trong việc hình thành nhân cách của trẻ và vai trò,
nhiệm vụ của GV là không hề đơn giản.
2.2. Giáo dục thẩm mĩ cho trẻ thông qua hoạt động
ngoài trời
HĐNT là một trong những hoạt động giáo dục ở
trường mầm non, nằm trong chế độ sinh hoạt hàng ngày
của trẻ. HĐNT (còn được gọi là hình thức dạo chơi) là
hình thức tổ chức cho trẻ khám phá môi trường xung
quanh trong điều kiện, hoàn cảnh tự nhiên. Đối với độ
tuổi mẫu giáo (3-6 tuổi), HĐNT được tổ chức thường
xuyên từ 1 đến 2 lần mỗi ngày [6; tr 92].
HĐNT là một trong những hoạt động giáo dục vô cùng
quan trọng đối với giáo dục mầm non. Tham gia HĐNT là trẻ
được tiếp xúc trực tiếp với thiên nhiên. Thiên nhiên không chỉ
mang lại cho trẻ em những thứ cần thiết để sống và phát triển,
mà còn hấp dẫn chúng bởi những điều kì diệu mà không gì
có thể thay thế nổi. Những ấn tượng phong phú, tốt đẹp về thế
giới tự nhiên xung quanh sẽ giúp trẻ sống vui vẻ hơn, lành
mạnh hơn, sớm hình thành ở trẻ những cảm xúc thẩm mĩ và
thái độ tích cực, làm cho cuộc sống của các em trở nên đẹp
đẽ. Đây chính là cơ hội tuyệt vời mà GV và trẻ có thể tổ chức,
khai thác và lĩnh hội quá trình GDTM hiệu quả nhất.
2.2.1. Một số tồn tại trong việc tổ chức hoạt động ngoài trời
cho trẻ ở một số trường mầm non
Kết quả khảo sát một số trường mầm non trên địa bàn
vùng trung du phía bắc, hầu hết GV đều hiểu được ý
nghĩa to lớn của môi trường tự nhiên đối với sự phát triển
của trẻ. Tuy nhiên, giờ “HĐNT” nhiều khi chưa được coi
trọng đúng mức. Cụ thể:
- Khi tổ chức cho trẻ HĐNT, GV thường chú ý đến khả
năng vận động của trẻ hơn là việc cho trẻ tìm hiểu và khai thác
vẻ đẹp của thiên nhiên, hoặc chưa biết cách khơi gợi những
cảm xúc tích cực cho trẻ.
- Mặc dù trẻ được giáo dục phải biết yêu thương và đối
xử tốt với động vật, thực vật, song cơ hội trẻ được tham
gia chăm sóc thiên nhiên qua giờ HĐNT thì chưa nhiều,
không thường xuyên được trao đổi những kinh nghiệm
hay chia sẻ những hiểu biết của mình về đối tượng. Theo
đó, việc bộc lộ những hứng thú và tình cảm của trẻ trước
vẻ đẹp của thiên nhiên còn bị hạn chế.
- Bên cạnh đó, những phong trào hoạt động vì môi trường
chưa được tổ chức thường xuyên như: lao động nhặt lá rụng,
dọn vườn cây, sử dụng nguyên liệu từ thiên nhiên trang trí sân
trường,... Do đó, chưa khuyến khích được trẻ tham gia hợp
tác, giúp đỡ, chung sức cùng nhau bảo vệ môi trường thiên
nhiên cũng như hình thành thói quen giao tiếp, ứng xử, thể
hiện hành vi văn hóa và thân ái với bạn bè, với mọi người.
- Nhiều trường mầm non và các lớp mẫu giáo chưa đủ
điều kiện xây dựng sân chơi, hoặc không có vườn trường. Vì
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thế, nhiều trẻ em vô cùng thiệt thòi khi ít có cơ hội tiếp xúc
với thiên nhiên.
2.2.2. Nâng cao hiệu quả giáo dục thẩm mĩ cho trẻ mẫu giáo
thông qua hoạt động ngoài trời
Để thực hiện có hiệu quả mục tiêu GDTM đối với trẻ mẫu
giáo, ngoài việc thực hiện tốt các hoạt động giáo dục và dạy
học hàng ngày, GV có thể khai thác các nội dung và vận dụng
linh hoạt các phương pháp, hình thức khác nhau khi tổ chức
HĐNT cho trẻ tuổi mẫu giáo. Để nâng cao hiệu quả GDTM
cho trẻ mẫu giáo thông qua HĐNT, chúng tôi đề xuất một số
biện pháp như sau:
- Xây dựng môi trường bên ngoài lớp học phong phú, đa
dạng và thân thiện:
Thời gian gần đây, các trường mầm non đã chú trọng đến
việc xây dựng môi trường trong nhà trường. Tuy nhiên, để
đảm bảo các nội dung GDTM cho trẻ, không phải chỉ có cảnh
quan đẹp hay không gian rộng là đủ, mà cần chú ý đến sự
phong phú, đa dạng của các yếu tố thiên nhiên để trẻ có nhiều
cơ hội tìm hiểu, khám phá, thỏa mãn sự phát triển tâm lí lứa
tuổi. Hơn nữa, để đảm bảo sự “thân thiện”, cỏ cây hoa lá,
động vật, thiên nhiên vô sinh,… phải bố trí, sắp xếp hài hòa,
thật gần gũi với đời sống thực của trẻ; chú ý gìn giữ các yếu
tố dân gian; Các tác phẩm nghệ thuật vừa sức mang tính giáo
dục hành vi ứng xử cho trẻ (thơ, tranh, tượng,…) cũng nên
được lựa chọn sắp đặt tại các vị trí thích hợp quanh các góc
thiên nhiên và vườn trường.
Bản thân GV - những người trực tiếp tổ chức HĐNT cho
trẻ cũng phải là người thân thiện. Sự gần gũi, thân mật của cô
giáo và người lớn trong trường rất quan trọng trong việc tạo
mối quan hệ, tạo niềm tin, tạo hứng thú cho trẻ. Cần biết khơi
gợi cho trẻ nhiều cảm xúc với cảnh vật, nhiều mong muốn
được thổ lộ tình cảm chân thành của các em với môi trường
xung quanh - khi trẻ thấy vui vẻ, trẻ sẽ yêu thiên nhiên nhiều
hơn, tích cực xây dựng môi trường trên cơ sở cảm nhận riêng
của trẻ về cái đẹp. Qua đó, hình thành và bồi dưỡng thị hiếu
thẩm mĩ và khả năng sáng tạo cho các em.
- Khuyến khích trẻ quan sát, khám phá thiên nhiên một
cách tích cực:
Việc cho trẻ tiếp xúc với thiên nhiên để GDTM có thể
coi là con đường ngắn nhất, thuận lợi và hiệu quả, bởi “vẻ
đẹp trong thiên nhiên” là một trong những phương tiện dễ
kiếm nhất và vô cùng thú vị đối với trẻ. Bản thân thiên
nhiên (cỏ cây, hoa lá, chim muông,...) là những bức tranh
tuyệt đẹp tác động đến trẻ như một nguồn cảm hứng vô
tận để GDTM cho các em. Một vầng trăng khuyết - trẻ liên
tưởng đến cánh diều ai thả lơ lửng trên trời; một bông hoa
đỏ - trẻ liên tưởng đến cái mào gà ai lấy cắm lên cây; một
chiếc lá dừa đung đưa theo chiều gió lại giống như chiếc
lược đang chải tóc mây xanh; tiếng ếch ộp kêu sau cơn
mưa mà như thể lũ ếch đang đua nhau ôn bài; rồi tiếng ve

kéo dàn nhạc âm vang giữ trưa hè; cánh phượng đỏ tươi
xòe ra như muôn ngàn con bướm thắm,...
Xây dựng một môi trường thiên nhiên tốt là điều kiện cần,
nhưng trẻ có được hoạt động với môi trường đó không, hoạt
động như thế nào, hiệu quả ra sao thì nhà giáo dục nhất thiết
phải coi là điều cốt yếu.
Thường xuyên tiếp xúc với thiên nhiên, sẽ mở ra trước
mắt trẻ một thế giới muôn màu và sinh động. Việc kết hợp
các phương pháp trực quan và phương pháp dùng lời trong
quá trình giáo dục của GV sẽ giúp trẻ nhận biết đầy đủ hơn
và cảm nhận sâu sắc hơn về giá trị và vẻ đẹp thực sự, vốn có
của thế giới tuyệt diệu ấy [6]. GV sẽ dạy cho trẻ cảm nhận
được vẻ đẹp của buổi bình minh, cảnh huyền ảo trước hoàng
hôn, vẻ đẹp lung linh, dịu dàng của nụ hoa đang hé nở; biết
lắng nghe tiếng chim hót, tiếng lá rơi xào xạc, tiếng nước chảy
róc rách, hay ngắm nhìn những tia nắng óng ánh của mặt trời,
những giọt sương long lanh còn đọng trên cành lá buổi sớm
mai,... Với những cảm nhận ấy, trẻ sẽ ngày càng yêu thích
thiên nhiên, biết bảo vệ và tô đẹp cho cảnh thiên nhiên xung
quanh mình. Chính những rung động, những cảm xúc tốt đẹp
ấy sẽ thôi thúc trẻ có những hành vi, cử chỉ, thái độ tốt đẹp khi
tiếp xúc với thiên nhiên. Đó chính là giáo dục ở trẻ lòng nhân
ái và hình thành “vẻ đẹp tâm hồn” trong mỗi đứa trẻ. Hơn
nữa, tiếp xúc với thiên nhiên, trẻ có nhiều cơ hội gần gũi,
chăm sóc động, thực vật, các kĩ năng lao động được hình
thành và rèn luyện, hình thành các phẩm chất nhân cách như
tình yêu lao động, sự quan tâm, trách nhiệm với công việc và
mọi người.
Bởi thế, người lớn cần tận dụng mọi thời gian có thể để
cho trẻ tiếp xúc với thiên nhiên. Ở trường mầm non, việc tổ
chức HĐNT cho trẻ đúng thời gian biểu là vô cùng quan
trọng. GV phải tham gia hoạt động cùng trẻ, đồng cảm với
trẻ, ghi nhận mọi kết quả khám phá của trẻ, ủng hộ nhu cầu
và tạo điều kiện thuận lợi cho sự tham gia hoạt động của trẻ
với thiên nhiên được tích cực, hiệu quả.
- Tổ chức linh hoạt các hoạt động nghệ thuật khác
nhau ở ngoài sân vườn trường trên cơ sở nhu cầu, hứng
thú của trẻ:
Tổ chức HĐNT là một trong những hoạt động giáo dục
quan trọng ở trường mầm non. Song, ra ngoài sân trường, GV
không nên chỉ cho trẻ quan sát và tìm hiểu khám phá thiên
nhiên, mà cần kích thích hứng thú và cảm xúc thẩm mĩ cho
trẻ bằng việc tham gia các hoạt động nghệ thuật như tạo hình,
thơ, nhạc hay lễ hội.
Tiếp xúc trực tiếp với thiên nhiên và miêu tả vẻ đẹp của
nó qua hoạt động tạo hình (vẽ, nặn, xé dán, xếp, gấp hình,…)
cũng như sử dụng nguyên vật liệu từ thiên nhiên để tạo hình,
các nhà sư phạm sẽ có nhiều cơ hội, điều kiện để phát triển ở
trẻ trí tưởng tượng sáng tạo, thị hiếu thẩm mĩ. Tranh xếp dán
bằng lá, cánh hoa khô; các mô hình đồ chơi, đồ dùng bằng
que, cành; sản phẩm chắp ghép từ củ quả, sỏi đá,... sẽ cho trẻ
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nhiều cảm xúc thú vị, góp phần nâng cao hứng thú cho trẻ
trong hoạt động tạo hình và kích thích trẻ cho ra đời những
sản phẩm tạo hình độc đáo. Khi trẻ có hứng thú sẽ làm nảy
sinh khát vọng hoạt động và hành động một cách sáng tạo.
Những ngày lễ hội, các cuộc thi dành riêng cho trẻ ở trường
mầm non cần được chuẩn bị chu đáo với sự tham gia của trẻ
trong việc trang trí khuôn viên, cổng chào, sân vườn, phía ngoài
lớp học. Số trẻ tham gia đông thì sân khấu ngoài trời cũng là
một địa điểm kích thích hứng khởi của trẻ. Cảm giác phấn chấn,
vui vẻ, mong chờ được tham gia tuần lễ đón danh hiệu đạt
chuẩn Quốc gia của trường, ngày lễ giáng sinh, đêm trung thu,
gian hàng chợ quê, bữa tiệc buffet,... chính là những cảm xúc
tích cực, thuận lợi cho quá trình GDTM và bồi dưỡng tình cảm,
lòng nhân ái cho trẻ đối với môi trường xung quanh.
Yêu thích và trân trọng vẻ đẹp của thiên nhiên trẻ sẽ lại có
nhu cầu HĐNT nhiều hơn. Kể chuyện, diễn kịch, đọc thơ, ca
hát,... hòa mình vào cảnh vật ngoài sân trường cũng giúp trẻ
thỏa mãn nhu cầu vui chơi, vận động và bày tỏ những tình
cảm chân thực của mình. Đó cũng là cách thức để GV có thể
đưa đến cho các em những bài học nhẹ nhàng nhưng sâu sắc,
góp phần lớn trong việc GDTM và nhân cách cho các em.
- Sử dụng hình thức hoạt động nhóm và giao bài tập cho
trẻ trong thời gian HĐNT:
Đây là hình thức học tập vô cùng thú vị đối với trẻ. Trẻ
mầm non thích tìm tòi, khám phá những điều mới lạ quanh
mình. Nếu yêu cầu của cô giáo đòi hỏi trẻ phải quan sát, tự
làm những thí nghiệm nhỏ, hoặc trả lời câu hỏi về cảm xúc
của mình đối với thiên nhiên,... thì sẽ kích thích trẻ tham gia
hoạt động với thiên nhiên một cách tích cực, cố gắng làm
những điều tốt nhất, đẹp nhất để hoàn thành bài tập của mình,
đồng thời làm phong phú hơn trí tưởng tượng của trẻ, góp
phần phát triển trí tuệ và thẩm mĩ cho các em.
Một lớp học sẽ được chia thành nhiều nhóm lớn nhỏ, các
bài tập với nội dung đơn giản hay phức tạp tùy vào số lượng và
khả năng của trẻ trong nhóm. Nhóm trưởng sẽ kết nối các thành
viên và thay mặt cô giáo chia nhiệm vụ cụ thể cho các bạn trong
nhóm mình theo thỏa thuận. Những gì trẻ phát hiện được trong
môi trường hoặc làm được những gì để nhận thấy sự thay đổi
ở thế giới gần gũi xung quanh,… được các em chụp hình, ghi
(vẽ) lại và trình bày trong các buổi thảo luận của lớp. Mọi câu
hỏi khuyến khích của nhà giáo dục, những phản biện của bạn
bè đối với vấn đề (bài tập) của nhóm, sự thành công hay thất
bại trong quá trình khai thác vẻ đẹp của đối tượng đều là các
tình huống có vấn đề đòi hỏi nhóm trẻ phải huy động kiến thức,
kinh nghiệm, rèn luyện các kĩ năng cần thiết như quan sát, so
sánh, miêu tả, hợp tác, kìm chế cảm xúc, tự tin trong giao
tiếp,… Đây cũng chính là nội dung cần cung cấp, bồi dưỡng
cho trẻ trong các hoạt động trải nghiệm ở trường mầm non.
- Thường xuyên tham gia lao động bảo vệ môi trường:
Nhất thiết phải cho trẻ hiểu được ngay từ nhỏ rằng môi
trường xung quanh là nơi trẻ sống và phát triển. Môi trường

không tốt thì cuộc sống con người sẽ không tốt. Mỗi cá nhân
đều phải có nghĩa vụ bảo vệ và xây dựng môi trường ngày
một tốt đẹp hơn. Tuy nhiên, phải hành động ngay khi có thể.
HĐNT là thời điểm thích hợp nhất để trẻ thể hiện thái độ với
môi trường - thái độ tích cực, thái độ mang giá trị thẩm mĩ.
Lao động đối với trẻ mầm non là những nhiệm vụ đơn
giản như: nhặt lá rụng, thu gom rác, lau lá cây, trang trí bồn
hoa, sắp xếp các chậu cây cảnh, dán treo dây xúc xích hoặc
sản phẩm tạo hình quanh khu sân chơi,… hay mỗi ngày
(tuần) có một đội “hoa bé ngoan” sẽ theo dõi và thống kê xem
một buổi HĐNT có bao nhiêu bạn thể hiện hành vi đẹp (hoặc
câu nói hay) đối với cảnh vật và con người xung quanh bé.
Mỗi ngày sẽ có một lớp (nhóm) tuổi mẫu giáo được nhà
trường (GV) phân công lao động khi tham gia HĐNT. “Hành
động nhỏ, ý nghĩa lớn”, môi trường đẹp chính là sản phẩm và
công sức của các em. Mỗi ngày được vui chơi và ngắm nhìn
những “thành quả lao động” ấy sẽ giúp trẻ trân quý những
người lao động và thêm yêu lao động. Đây cũng là giá trị thẩm
mĩ mà trẻ cần được giáo dục ngay từ tuổi tiền học đường
thông qua cuộc sống hàng ngày.
3. Kết luận
Tổ chức HĐNT đúng thời gian biểu và tích cực cho trẻ
tiếp xúc với thiên nhiên vừa là hình thức, vừa là phương tiện
có hiệu quả để trẻ hiểu biết, cảm nhận, thưởng thức và sáng
tạo cái đẹp, đồng thời bồi dưỡng tình cảm thẩm mĩ, xây dựng
cơ sở ban đầu của thị hiếu thẩm mĩ cho các em. Ở độ tuổi mẫu
giáo, khả năng nhìn nhận và đánh giá cái đẹp trong cuộc sống
còn rất mờ nhạt và nhiều hạn chế. Vì thế, GV cần lựa chọn
những biện pháp và hình thức phù hợp khi tổ chức các hoạt
động cho trẻ góp phần vào việc nâng cao chất lượng GDTM
cho trẻ mầm non.
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