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MỘT SỐ YÊU CẦU SƯ PHẠM ĐỐI VỚI ĐỒ CHƠI TRẺ EM
Nguyễn Ngọc Linh - Nguyễn Minh Thu
Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương
Ngày nhận bài: 20/5/2019; ngày chỉnh sửa: 30/5/2019; ngày duyệt đăng: 14/6/2019.
Abstract: Determining pedagogical requirements for children's toys is a very important in using
toys to organize educational activities. In pedagogy, some basic requirements can be mentioned:
Toys need cooperation and interaction; toys that help to orient the space; toys affect the senses;
toys are open (play in different ways and in many different times); toys show emotions of children;
toys need to be attractive and colorful to create emotions, that can be used to educate trends/artistic
tastes and ensure safety for children.
Keywords: Toys, children, children's toys, pedagogical requirements.
1. Mở đầu
Vui chơi là hoạt động chủ đạo, là “cuộc sống” của trẻ
lứa tuổi mẫu giáo. Vui chơi đồng thời cũng là phương
tiện hiệu quả nhất để phát triển các chức năng tâm lí, sinh
lí và hình thành nhân cách của trẻ. Sự sáng tạo thông qua
chơi giúp trẻ em phát triển toàn diện về thể chất và tinh
thần. Đồ chơi là một phần quan trọng trong hoạt động vui
chơi của trẻ mầm non. Đồ chơi là “người bạn đồng hành”
thân thiết của trẻ, đem lại niềm vui cho trẻ và là khởi
nguồn của những cảm xúc - tình cảm tích cực ở trẻ. Với
đặc thù của ngành học Mầm non, trẻ “Học mà chơi, chơi
mà học”, vì vậy, khi thiết kế và sử dụng đồ chơi cho trẻ
cần đảm bảo cho sự phát triển trí tuệ, phát triển tình cảm
- xã hội, phát triển thể lực và phát triển thẩm mĩ, bên cạnh
đó, đồ chơi dành cho trẻ em cần đảm bảo tính giáo dục,
đảm bảo an toàn, vệ sinh, đảm bảo tính thẩm mĩ và tính
thực tiễn. Bài viết trình bày một số yêu cầu sư phạm đối
với đồ chơi trẻ em.
2. Nội dung nghiên cứu
2.1. Khái niệm “đồ chơi”
Theo Từ điển tiếng Việt (2008),“đồ chơi là đồ vật
dùng vào việc vui chơi, giải trí cho trẻ em” [1; tr 422].
T.A. Culikova - X. A. Cozlova (2002) cho rằng: “đồ chơi
là những đồ vật được làm đặc biệt để chơi, hỗ trợ cho
hoạt động vui chơi của trẻ em và người lớn” [2].
Theo K.D. Usinxki: Đồ chơi là “trường học” đặc thù
để giáo dục cảm xúc cho trẻ. Trẻ em gắn bó với đồ chơi
của mình, chúng yêu đồ chơi và yêu chúng không phải
vì vẻ đẹp của đồ chơi mà chúng yêu những bức tranh của
sự tưởng tượng gắn liền với đồ chơi đó. Một đồ chơi mới
không thể ngay lập tức chiếm được trái tim trẻ. Tất cả
phụ thuộc vào trò chơi, các tình huống trong cuộc sống
mà đứa trẻ đối xử với đồ chơi như một đối tượng chơi
của mình. Các đồ chơi yêu thích của trẻ sẽ dạy trẻ về lòng
nhân hậu và sự cảm thông [3].

2.2. Các nghiên cứu ở ngoài nước liên quan đến yêu
cầu sư phạm của đồ chơi trẻ em
Ngay từ những năm đầu của thế kỉ XX, Friedrich
Wilhem August Froebel (Đức), đã quan sát cách trẻ sử
dụng đồ vật thay thế trong khi chơi để từ đó sáng tạo ra
bộ đồ chơi “học cụ” dùng trong các trường mầm non. Bộ
đồ chơi giúp trẻ học về định hướng trong không gian,
luyện tập ngón tay, cánh tay và mắt; ngôn ngữ khi hát các
bài hát trong lúc chơi; học về hình dạng và quỹ đạo - xoay
tròn; học về phần và toàn thể; học về độ dài, kích thước,
về đường chéo và các loại hình khối. Tuy nhiên, trong
công trình nghiên cứu này, tác giả chỉ đề cập đến các yêu
cầu về kích thước và trọng lượng của đồ chơi mà chưa
đề cập một cách sâu rộng đến các yêu cầu sư phạm khác
của đồ chơi.
Nhà giáo dục mầm non nổi tiếng Montessori (Ý) cho
rằng, trẻ học tốt nhất khi được tự mình chọn đồ chơi, hoạt
động yêu thích. Bà đã tạo ra bộ đồ chơi để giúp trẻ thực
hiện hoạt động tự chọn của mình. Mỗi đồ chơi, đồ dùng
này đều dựa trên nguyên tắc tự kiểm tra và độ khó/phức
tạp tăng dần. Giáo viên không cần phải giảng giải nhiều.
Các đồ chơi có thể “nói” khi trẻ sử dụng đồ chơi. Bộ đồ
chơi này được gọi là các “giáo cụ” (didactic). Montessori
chia các “giáo cụ” theo các nhóm hoạt động như: Thực
hành kĩ năng sống, các giáo cụ để phát triển cảm giác
(các khối trụ và khay lỗ, tháp màu hồng, bảng màu, các
bình kim loại, các khối trọng lượng). Các giáo cụ về học
thuật (academic): ngôn ngữ, viết, đọc. Các giáo cụ về văn
hóa bao gồm cả nghệ thuật, khoa học và xã hội. Ở bộ học
liệu này, tác giả cũng chỉ đề cập đến các yêu cầu về màu
sắc, các yêu cầu về ngôn ngữ, kích thước và giá trị quan
trọng bộ học liệu đạt được đó là kĩ năng sống mang lại
cho trẻ khi sử dụng.
Trong thế kỉ XXI, Australia là một trong những quốc
gia đi đầu trong việc phát triển các chương trình hỗ trợ

173

Email: hoalinh68@gmail.com

VJE

Tạp chí Giáo dục, Số đặc biệt tháng 7/2019, tr 173-176

giáo dục nói chung và giáo dục mầm non nói riêng. Đã
có một loạt các chương trình sáng tạo được đưa ra nhằm
phát triển giáo dục hướng tới vùng sâu vùng xa kết hợp
nguồn ngân sách của quỹ Commonwealth và Ngân sách
Bang/Lãnh thổ. Một trong các chương trình đó là ý tưởng
“Thư viện đồ chơi”. Thư viện đồ chơi là một chương
trình hỗ trợ giáo dục của Chính phủ Australia. Thư viện
đồ chơi là một phương tiện di động. Đồ chơi và thiết bị
của thư viện được lựa chọn phục vụ tốt nhất cho sự phát
triển của trẻ. Một số thư viện đồ chơi được xây dựng
hướng tới các trẻ đặc biệt hoặc các vùng sâu, vùng xa.
Ngoài ra, các nhà giáo dục mầm non Australia tập trung
nhiều vào việc xây dựng môi trường học tập cho trẻ nhỏ.
Quan điểm này cho thấy: Những nỗ lực này đã mang lại
một hệ thống những đồ chơi thân thiện với trẻ và giá trị
mang lại là làm phong phú đời sống và bản thân đáp ứng
với những sở thích và nhu cầu của trẻ.
Giáo dục mầm non Nhật Bản nhấn mạnh những
chính sách và quy định trong việc đảm bảo việc trang bị
cơ sở vật chất cơ bản cho các trường mầm non như sân
chơi trong nhà và ngoài trời đủ diện tích, cần phải trang
bị đủ các học cụ và đồ chơi giáo dục như cầu trượt, xích
đu, sân chơi cát, đàn piano, nhạc cụ cơ bản, máy ghi hình,
khối xếp hình, đồ chơi khác, dụng cụ cho kể chuyện minh
hoạ, sách ảnh, các dụng cụ để trồng cây, tưới nước, cho
động vật ăn và đồ làm thủ công. Giáo dục mầm non Nhật
Bản nhấn mạnh vai trò an toàn của đồ chơi và coi đồ chơi
là một phương tiện quan trọng của giáo dục, và yêu cầu
sư phạm quan trọng nhất là đồ chơi phải nuôi dưỡng sự
cân bằng hài hoà giữa trí tuệ và thể chất, kĩ năng xã hội
và cảm xúc của trẻ.
Giáo dục mầm non Thụy Sĩ đại diện cho giáo dục
mầm non châu Âu được xây dựng dựa trên triết lí coi đứa
trẻ như một cá thể có năng lực với tiềm năng dồi dào, có
khả năng hình thành lí thuyết riêng về thế giới, khám phá
những điều ở xung quanh và phát triển tự nhiên theo khả
năng riêng của từng trẻ. Yêu cầu sư phạm của đồ chơi
được đề cao ở khía cạnh kết quả của đồ chơi mang lại
điều gì cho đứa trẻ [5].
Chương trình Giáo dục mầm non Quốc gia năm
2010 của Thụy Sĩ đã đề cao hoạt động chơi: “Trường
mầm non cần phấn đấu đảm bảo mỗi trẻ em phát triển
sự tò mò và thích thú, cũng như khả năng chơi và học”.
Trong đó, hoạt động chơi thường có mối liên hệ và được
quan niệm như điều kiện tiên quyết trong việc học:
“Việc sử dụng hoạt động chơi có chủ đích nhằm thúc
đẩy sự phát triển và học tập của mỗi cá nhân cần được
đưa vào trong hoạt động của trường mầm non”. Mối
liên kết giữa học và chơi được dựa trên nghiên cứu về
tác động của hoạt động chơi như một yếu tố cốt lõi trong
tiếp cận theo hướng học tập.

2.3. Các nghiên cứu ở trong nước liên quan đến yêu
cầu sư phạm của đồ chơi trẻ em
Ở nước ta hiện nay chưa có nhiều các nghiên cứu về
yêu cầu sư phạm của đồ chơi cho trẻ em, các nghiên cứu
chỉ tập trung vào: Đặc điểm phát triển của trẻ Việt Nam
từ 0 đến 6 tuổi; nghiên cứu lí luận về đặc điểm của đồ
chơi phù hợp với đặc điểm học của trẻ; các yêu cầu sư
phạm đối với đồ chơi; phân loại đồ chơi; đặc điểm của
đồ chơi phục vụ cho hoạt động dạy của giáo viên đáp ứng
yêu cầu để thực hiện chương trình giáo dục mầm non.
Có một số nghiên cứu của Viện Khoa học Giáo dục
Việt Nam như: “Tự tạo và sử dụng có hiệu quả đồ chơi
cho trẻ 5-6 tuổi bằng những nguyên vật liệu dễ kiếm rẻ
tiền (2003)” [6] và “Một số biện pháp tổ chức cho trẻ
mẫu giáo 5-6 tuổi tự làm đồ chơi trong các góc hoạt
động” (2007) [3]. Từ năm 2010 Bộ GD-ĐT đã phê duyệt
Đề án “Phát triển thiết bị dạy học tự làm giáo dục mầm
non và phổ thông giai đoạn 2010-2015” [7].
Như vậy, qua các công trình nghiên cứu trong và
ngoài nước, chúng tôi nhận thấy, hiện chưa có một công
trình nào nghiên cứu đầy đủ về các yêu cầu sư phạm đối
với đồ chơi trẻ em nên các nhà quản lí giáo dục, các cơ
sở giáo dục mầm non không có các yêu cầu sư phạm cơ
bản trong việc sử dụng các đồ chơi để tổ chức các hoạt
động cho trẻ. Điều này đòi hỏi cấp thiết phải xây dựng
một hệ thống các yêu cầu sư phạm để làm kim chỉ nam
cho các nhà quản lí giáo dục, các cơ sở giáo dục mầm
non và giáo viên mầm non có cơ sở để sử dụng đồ chơi
trong việc tổ chức các hoạt động giáo dục trẻ hiệu quả và
góp phần làm giảm chi phí trong mua sắm và là định
hướng quan trọng trong việc thiết kế và làm đồ chơi trong
các trường mầm non hiện nay.
2.4. Nghiên cứu đề xuất các yêu cầu sư phạm đối với
đồ chơi trẻ em
Xuất phát từ việc quan niệm đồ chơi là phương tiện,
nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức của giáo dục
mầm non. Chính vì vậy, việc đề xuất các yêu cầu sư
phạm đối với đồ chơi để đảm bảo tính khoa học, đa dạng
và an toàn có thể tác động thúc đẩy tất cả các lĩnh vực
phát triển của trẻ là một nhiệm vụ quan trọng của giáo
dục mầm non, bao gồm:
- Đồ chơi cần hợp tác phát triển trẻ ở từng độ tuổi.
Sự chọn lựa đồ chơi trước hết cần xuất phát từ đặc điểm
cá nhân và đặc điểm lứa tuổi của trẻ, chính vì vậy, không
thể có chung một loại đồ chơi nào có giá trị sư phạm đối
với trẻ trong tất cả các độ tuổi mầm non.
- Trẻ nhỏ cần các loại đồ chơi giúp định hướng vào
thế giới xung quanh, khích lệ các hoạt động tự lực của
trẻ. Trẻ lớn hơn cần đồ chơi giúp trẻ khám phá thế giới
hiện thực xung quanh, khích lệ các trò chơi tập thể. Nói
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chung, đồ chơi cần phù hợp với các giai đoạn phát triển,
phù hợp với các khả năng mới xuất hiện theo từng giai
đoạn của trẻ, phù hợp với sở thích, kiến thức, kinh
nghiệm và trẻ luôn có tác dụng thử thách trẻ suy nghĩ,
cảm nhận, làm và đặt câu hỏi.
- Đồ chơi cần tác động đa dạng đến các giác quan.
Trẻ học thông qua việc nhìn, nếm, chạm, nghe và ngửi,
nhưng nhiều đồ chơi có bán trên thị trường chỉ có hình
ảnh hoặc âm thanh. Trong một chương trình mầm non,
điều quan trọng là cung cấp các loại trải nghiệm khác
nhau và tìm đồ chơi mang lại trải nghiệm chơi đa giác
quan. Một kết cấu bất thường, một mùi nổi bật, một
chuyển động bất thường hoặc một âm thanh khác có thể
làm cho đồ chơi trở nên hấp dẫn hơn và tăng khả năng
khám phá đồ chơi. Trẻ em khuyết tật phụ thuộc vào cảm
giác để cảm nhận môi trường xung quanh (tức là khiếm
thị và khiếm thính) do đó, các đồ chơi phải đảm bảo tăng
cường các giác quan này.
- Đồ chơi cần có khả năng chơi với nhiều cách khác
nhau, và chơi nhiều lần. Cần tìm những đồ chơi khuyến
khích chơi kết thúc mở hoặc những đồ chơi mà trẻ có thể
phù hợp với ý tưởng chơi của trẻ. Nhiều đồ chơi đi kèm
với hướng dẫn hoặc sử dụng ngụ ý nhưng điều này không
có nghĩa là trẻ không thể thực hiện một số sáng tạo và
tìm kiếm những cách khác để kết hợp đồ chơi vào trò
chơi. Hầu như bất kì đồ chơi nào cũng có thể được sử
dụng theo nhiều cách khác nhau. Điều này sẽ kích thích
phát triển tài năng, sở thích và khả năng tự nhiên của trẻ.
- Tính chất của trò chơi, hành động chơi, tình cảm,
xúc cảm của trẻ phụ thuộc vào chủ đề và nội dung của
đồ chơi. Đồ chơi cần mở rộng tầm nhìn của trẻ, lôi cuốn
trẻ bằng những hình mẫu của hiện thực ngày nay. Những
đồ chơi mang tính nhân văn kích thích trẻ thực hiện các
hành vi tích cực. Những đồ chơi thể hiện sự bạo lực, độc
ác, vũ khí là một trong những nguyên nhân khiến trẻ có
các thái độ gây hấn, hủy hoại và có tác hại không nhỏ đến
tâm lí và nhân cách của trẻ, khiến trẻ hình dung méo mó,
sai lệch về thế giới xung quanh, về đạo đức, mất đi các
giá trị nhân văn trong nhân cách của trẻ.
- Đồ chơi cần nuôi dưỡng khả năng tự định hướng
của trẻ. Để trẻ có thể tự điều khiển việc chơi của mình,
chúng phải có khả năng điều khiển đồ chơi và chơi vật
liệu một cách độc lập.
- Đồ chơi cần linh hoạt/động/mở. Đồ chơi linh hoạt
sẽ kích thích trẻ có nhiều hành động đa dạng trong trò
chơi. Đây là yêu cầu quan trọng có tính đến đặc điểm tâm
sinh lí của trẻ nhỏ như nhu cầu được hoạt động tích cực.
Đồ chơi mà trẻ chỉ có thể ngắm nghía, chiêm ngưỡng sẽ
không thể tác động đến sự phát triển của trẻ. Chính vì
vậy, cần coi trọng tính động của đồ chơi khi phải chọn

đồ chơi cho trẻ ở các độ tuổi. Cần phải lưu ý rằng, các
đồ chơi quá đơn giản không tạo hứng thú ở trẻ lớn
nhưng ngược lại đối với trẻ nhỏ đồ chơi phức tạp làm
trẻ mệt mỏi, kích thích các hành động chơi lung tung
hoặc không chơi.
- Đồ chơi cần thúc đẩy sự tương tác giữa các trẻ. Bản
chất của giáo dục trẻ nhỏ là tạo ra một môi trường bao
gồm đồ chơi và vật liệu chơi khuyến khích trẻ em tương
tác và tạo thêm cơ hội cho trẻ chơi cùng nhau. Trẻ em có
kĩ năng xã hội chưa trưởng thành hoặc cần được khuyến
khích để tương tác được hưởng lợi từ việc tiếp xúc với
chơi tương tác tự nhiên, nuôi dưỡng. Đồ chơi yêu cầu hai
hoặc nhiều trẻ chơi sẽ có tác động khuyến khích sự tương
tác xã hội. Ví dụ, quả bóng, mảnh dù, dây để nhảy…
- Đồ chơi cần có hình thức hấp dẫn, màu sắc để tạo
nên những xúc cảm, giáo dục khuynh hướng/thị hiếu
nghệ thuật ở trẻ. Tính nghệ thuật của đồ chơi thể hiện bởi
sự kết hợp hài hòa giữa cấu trúc, hình dạng, màu sắc.
Chất liệu cũng không ngoại lệ. Các nghiên cứu đã chỉ ra
rằng các đồ chơi mềm, bông thường tạo ra các cảm xúc
tích cực, kích thích trẻ chơi. Đồ chơi có bề mặt xù xì, ráp,
lạnh thường không được yêu thích. Như vậy, đồ chơi
phải gắn kết với nhiều hình dạng, màu sắc, âm thanh và
kết cấu khác nhau.
- Vấn đề an toàn của đồ chơi: Trong những năm gần
đây, vấn đề về vệ sinh an toàn đối với đồ chơi trẻ em trở
nên cấp bách liên quan đến sự xuất hiện chất liệu polyme,
thuốc/chất nhuộm, sơn mới. Các điều tra ở nhiều nước
cho thấy các chất liệu nhựa rẻ tiền làm đồ chơi, hiện đang
tràn ngập tại thị trường tự do, đang đe dọa trực tiếp đến
sức khỏe và cuộc sống của trẻ đặc biệt là với trẻ rất nhỏ.
Nhiều quốc gia đã có các chính sách quy định chặt chẽ
về an toàn đồ chơi. Các chuyên gia mầm non cần phải rất
cẩn trọng trong việc lựa chọn đồ chơi an toàn. Đồ chơi
có thể vượt qua bài kiểm tra an toàn cho trẻ lớn hơn
không nhất thiết sẽ an toàn cho trẻ nhỏ, trẻ có khả năng
phối hợp kém hoặc trẻ có kĩ năng chơi chưa trưởng thành.
Trong các cơ sở giáo dục mầm non có trẻ ở các độ tuổi
và khả năng khác nhau chơi cùng nhau, điều bắt buộc là
đồ chơi phải an toàn cho tất cả các trẻ em.
Những lưu ý an toàn quan trọng là: sử dụng đồ chơi
và vật liệu không độc hại; đối với trẻ em dưới ba tuổi,
tránh các đồ chơi có các bộ phận nhỏ hoặc dễ vỡ; không
có vật sắc nhọn; loại bỏ các chuỗi và dây đủ dài để có thể
gây nguy hiểm mắc kẹt ở cổ và trong họng trẻ. Đồ chơi
an toàn cho trẻ nhỏ cũng phải dễ dàng cho việc lau chùi,
làm sạch. Đồ chơi và vật liệu chơi cần được khử trùng
thường xuyên để bảo vệ sức khỏe của trẻ em, đặc biệt là
những trẻ có thể dễ bị bệnh và nhiễm trùng. Các đồ chơi
hỏng cũng là mối đe dọa đối với sức khỏe trẻ. Các đồ
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chơi gãy tạo ra các điểm sắc nhọn hoặc tạo ra các mảnh
vụn dễ gây chấn thương hoặc hóc, sặc cho trẻ. Cần đặc
biệt chú ý đến các phần bằng gỗ, các đầu mối kim loại,
các đồ chơi có nhiều phần gắn kết không chắc chắn và sự
chắc bền của màu sắc.
3. Kết luận
Trẻ thuộc bất cứ độ tuổi nào đều thích chơi. Hoạt
động này giúp chúng phát triển các năng lực thể chất và
tâm hồn; tận hưởng không gian ngoài trời, hiểu hơn về
thế giới của mình, tương tác với những người khác; bộc
lộ, kiểm soát cảm xúc, phát triển khả năng kí hiệu và giải
quyết vấn đề. Trong thế giới vĩ mô, trẻ em làm chủ thế
giới của mình giống như việc chúng làm chủ được những
đồ chơi của mình. Đồ chơi và các loại học liệu được sử
dụng như những phương tiện giúp trẻ phát triển. Việc xác
định đúng và đủ 9 yêu cầu sư phạm đối với đồ chơi trẻ
em là một việc rất quan trọng, khi tuân thủ các yêu cầu
này sẽ làm cho đồ chơi trở nên toàn diện và đóng góp cho
sự phát triển các mặt về kĩ năng xã hội, cảm xúc, thể chất,
tinh thần và thẩm mĩ của trẻ.
Bài viết trích từ đề tài KHCN cấp Nhà nước
“Nghiên cứu giải pháp phát triển hệ thống đồ chơi
phục vụ hoạt động giáo dục trẻ, đáp ứng yêu cầu đổi
mới giáo dục mầm non”. Mã số của đề tài: KHGD/16
-20.ĐT.014.
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3. Kết luận
GDTM là một nhiệm vụ không thể thiếu trong công
tác chăm sóc giáo dục trẻ mầm non, mang đến cho trẻ
những điều thú vị và độc đáo trong cuộc sống. Văn học
khơi dậy và tiếp sức cho những rung động về cái đẹp,
nuôi dưỡng cảm xúc thẩm mĩ, gìn giữ phát triển chất
nghệ sĩ vốn có trong tâm hồn,... ở mỗi người; hình thành
ở họ tấm lòng hồn hậu, không nguội lạnh, thờ ơ với số
phận con người; biết ghét những cái xấu, cái ác, biết
thương yêu, trân trọng điều tốt đẹp. GDTM trong quá
trình cho trẻ làm quen với văn học một cách cơ bản và hệ
thống là một nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non,
góp phần hình thành nhân cách trẻ.
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