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BIỆN PHÁP GIÁO DỤC TÍNH TỰ LẬP CHO TRẺ 3-4 TUỔI
THÔNG QUA CHẾ ĐỘ SINH HOẠT HÀNG NGÀY Ở TRƯỜNG MẦM NON
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Abstract: The article systematizes the theoretical basis by analyzing the concepts of independence,
daily living regimes, educating independence through daily activities; clarify the manifestations of
independence of children 3-4 years old; analyze and clarify the content of the daily life regime.
Based on that we propose 5 feasible, practical and suitable measures which is suitable with the
characteristics of the daily life regime. These measures also promotes the advantages of activities
in the daily life regime at preschool, contributing to improving the quality of care and education
for children in general and independent education for children aged 3-4 in particular.
Keywords: Independence, educate independence, children from 3 to 4 years old, daily activities
in kindergarten, measures for educating independence for children.
1. Mở đầu
Tính tự lập (TTL) là một trong những phẩm chất rất
quan trọng trong nhân cách của con người. Tự lập giúp
con người chủ động, dễ thích ứng và hòa nhập với những
biến đổi của tự nhiên, xã hội. TTL càng phát triển thì con
người càng nhiều cơ hội thành công trong cuộc sống.
Khoa học đầu thế kỉ XX cũng đã chứng minh rằng, TTL
có vai trò rất quan trọng đối với sự phát triển và hoàn
thiện nhân cách [1], [2], [3], [4]. Một số nhà khoa học
như S.S. Stepanova [3], A.M.Zhirikov [5], Nguyễn Ánh
Tuyết [2],… đã chỉ ra: TTL phát triển gắn chặt với các
quá trình tâm lí như chú ý, trí tuệ, cảm xúc, đặc biệt gắn
chặt với ý chí góp phần phát triển và hoàn thiện nhân
cách cho trẻ.
Giáo dục TTL cho trẻ mầm non là hết sức cần thiết,
giúp trẻ có ý thức trách nhiệm đối với bản thân, đối với
công việc, nhiệm vụ được giao. Đặc biệt hơn với trẻ 3-4
tuổi đã xuất hiện nhu cầu tự lập, biểu hiện trẻ muốn tự
khẳng định mình bằng cách “tập làm người lớn”, mong
muốn được tự mình làm những công việc như người lớn.
Vậy làm cách nào để giúp trẻ thỏa mãn nhu cầu tự khẳng
định chính mình với mọi người trong cuộc sống hàng
ngày? Đây chính là cơ hội để giáo dục TTL cho trẻ, tạo
cơ hội cho trẻ được tự làm, tự rèn luyện và hoàn thiện
mình; trở thành người tự tin, độc lập, năng động và sáng
tạo trong cuộc sống sau này; đồng thời, đáp ứng một
trong những tiêu chuẩn cần thiết của “công dân toàn cầu”
ở thế kỉ XXI, đó là “có khả năng làm việc chủ động, khả
năng tự lập trong cuộc sống, khả năng tư duy độc lập”.
Chế độ sinh hoạt hàng ngày (CĐSHHN) ở trường
mầm non là phương tiện phù hợp, tạo cho trẻ nhiều cơ
hội được tự làm, được thực hành, luyện tập và trải
nghiệm trong các hoạt động, giúp trẻ lĩnh hội kiến thức,
rèn luyện kĩ năng, kĩ xảo trong hành động, hình thành ý
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thức, thái độ trong thực hiện các hoạt động hàng ngày,
qua đó hình thành và phát triển TTL cho trẻ.
Thực tế, vấn đề giáo dục TTL cho trẻ 3-4 tuổi thông
qua CĐSHHN ở các trường mầm non hiện nay chưa
được giáo viên (GV) quan tâm và nhìn nhận đúng đắn.
GV chưa thực sự trăn trở để xây dựng những biện pháp
tổ chức CĐSHHN nhằm giáo dục TTL cho trẻ 3-4 tuổi,
dẫn đến hiệu quả giáo dục TTL cho trẻ thấp, chưa đáp
ứng với tiềm năng vốn có của trẻ giai đoạn này. Mặt
khác, do ảnh hưởng quan niệm của người Á Đông,
trong đó có Việt Nam, bố mẹ thường bao bọc, lo lắng
cho con; ngược lại, con cái thì lệ thuộc vào cha mẹ từ
suy nghĩ đến hành động, luôn vì ý muốn của cha mẹ
hoặc người lớn. Ngoài ra, hiện nay, số con trong mỗi
gia đình ít nên đứa trẻ là đối tượng tập trung sự quan
tâm của gia đình và xã hội. Từ đó, hình thành những
quan điểm trái ngược nhau về vấn đề giáo dục TTL như
thiên về cấm đoán, hay một số gia đình quá quan tâm,
quá nuông chiều nên người lớn thường làm thay, làm
hộ những việc mà trẻ có thể tự làm được. Điều này có
thể hình thành ở trẻ tính tự ti hay ích kỉ, coi mình là
“trung tâm”..., từ đó làm hạn chế TTL của trẻ.
Từ cơ sở lí luận và thực tiễn trên, bài viết đề xuất một
số biện pháp giáo dục TTL cho trẻ 3-4 tuổi thông qua
CĐSHHN ở trường mầm non.
2. Nội dung nghiên cứu
2.1. Một số khái niệm về giáo dục tính tự lập cho trẻ
3-4 tuổi thông qua chế độ sinh hoạt hàng ngày
2.1.1. Tính tự lập của trẻ 3-4 tuổi
- Khái niệm tính tự lập của trẻ 3-4 tuổi:
Theo Từ điển Tâm lí học, “Tự lập là một phẩm chất
của nhân cách xuất hiện trong sáng kiến, phê bình, tự
đánh giá bản thân một cách tương ứng và trong tình cảm
Email: huyen1974@gmail.com

VJE

Tạp chí Giáo dục, Số 465 (Kì 1 - 11/2019), tr 33-38

thể hiện trách nhiệm của cá nhân đối với hoạt động, hành
động của mình” [6; tr 968].
Tác giả Кон И. С. cho rằng, “Tính tự lập là một phẩm
chất của nhân cách, thể hiện khả năng tự đưa ra và thực
hiện các quyết định mà không cần nhắc nhở từ bên ngoài,
thể hiện trách nhiệm và sẵn sàng chịu trách nhiệm về
hành vi của bản thân, sự tin tưởng hành vi của mình là
đúng, có ý nghĩa xã hội” [4; tr 26].
Mặc dù có những cách diễn đạt khác nhau nhưng các
khái niệm của các nhà nghiên cứu đều có nội hàm chung
khi nhận định về một người có TTL là: biết tự chủ động
đưa ra quyết định để lựa chọn việc mình cần làm, thích
làm; tự thực hiện hoạt động, hành động dựa vào chính
khả năng của bản thân, không dựa dẫm, ỉ lại vào người
khác.
Từ những cách hiểu trên, có thể đưa ra khái niệm:
TTL là phẩm chất nhân cách của cá nhân, thể hiện khả
năng tự đưa ra và tự thực hiện quyết định, không dựa
dẫm, phụ thuộc vào người khác, luôn cố gắng nỗ lực để
thực hiện mục đích đề ra.
Trẻ mầm non là độ tuổi đang trong giai đoạn phát
triển và hoàn thiện về thể chất lẫn tâm lí. Vì vậy, sự phát
triển tâm, sinh lí của trẻ từng độ tuổi sẽ phát triển ở một
mức độ phù hợp với lứa tuổi. Với trẻ 3-4 tuổi, TTL đã
xuất hiện tuy biểu hiện tự lập của trẻ chưa được như ở
người trưởng thành nhưng việc trẻ muốn được mọi người
thừa nhận khả năng của mình, muốn được tự khẳng định
mình, tự mình tìm cách giải quyết nhiệm vụ, hay ngay cả
khi trẻ biết chủ động nhờ sự giúp đỡ của người khác trong
lúc khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ cũng chính là biểu
hiện của TL, điều đó thể hiện trẻ có sự nỗ lực trong ý chí
để hoàn thành nhiệm vụ.
Trên cơ sở phân tích này, có thể hiểu TTL của trẻ 34 tuổi là phẩm chất nhân cách, thể hiện khả năng tự đưa
ra và tự thực hiện quyết định của mình không cần sự giúp
đỡ từ người khác khi chưa cần thiết, luôn cố gắng nỗ lực
để thực hiện mục đích đề ra.
2.1.2. Chế độ sinh hoạt hàng ngày của trẻ ở trường
mầm non
- Khái niệm chế độ sinh hoạt hàng ngày của trẻ ở
trường mầm non:
Theo Chương trình giáo dục mầm non của Bộ GDĐT, “Chế độ sinh hoạt là sự phân bổ thời gian và các
hoạt động trong ngày ở cơ sở giáo dục mầm non một
cách hợp lí nhằm đáp ứng nhu cầu về tâm lí và sinh lí
của trẻ, qua đó giúp trẻ hình thành thái độ, nền nếp, thói
quen và những kĩ năng sống tích cực” [7; tr 26].
Với quan điểm tiếp cận, CĐSHHN bao gồm các hoạt
động từ khi trẻ đến trường đến hoạt động học, chơi, ăn,
ngử, đón trẻ…; có sự phân phối thời gian và sự luân
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phiên rõ ràng, hợp lí các hoạt động và nghỉ ngơi của trẻ
trong một ngày (đón trẻ, thể dục sáng, điểm danh: 80-90
phút, hoạt động học: 15-20 phút, 20-25 phút, 25-30
phút…), nhằm mang lại cho trẻ cơ hội vui chơi, học tâp,
nhằm đáp ứng nhu cầu học, chơi, ăn, ngủ… rèn luyện
hình thành thái độ, nền nếp, thói quen, phát triển phẩm
chất tâm lí cần thiết, trong đó có TTL của trẻ.
Để phục vụ cho nghiên cứu, chúng tôi sử dụng khái
niệm CĐSHHN nêu trên để vận dụng trong giáo dục
TTL cho trẻ 3-4 tuổi ở trường mầm non.
- Nội dung CĐSHHN của trẻ 3-4 tuổi ở trường mầm
non: Với cách tiếp cận khác nhau nhưng trong các nghiên
cứu đã chỉ rõ nội dung của CĐSHHN bao gồm các hoạt
động phù hợp với độ tuổi trong một ngày từ khi trẻ đến
trường đến khi trẻ ra về. Mặt khác, ở mỗi độ tuổi sẽ có sự
phân phối về thời gian phù hợp cho từng hoạt động. Theo
đó, CĐSHHN cho trẻ 3-4 tuổi bao gồm các hoạt động
với thời gian phù hợp như sau:
STT
Hoạt động
Thời gian
Đón trẻ, thể dục sáng,
1
80-90 phút
điểm danh
2
Hoạt động học
15-20 phút
3
Hoạt động ngoài trời
15-20 phút
4
Hoạt động chơi
25-30 phút
5
Ăn trưa
60-70 phút
6
Ngủ trưa
150 phút
7
Ăn bữa phụ
20-30 phút
8
Sinh hoạt chiều
70-80 phút
9
Trả trẻ
60-70 phút
CĐSHHN của trẻ 3-4 tuổi có sự khác biệt so với các
độ tuổi khác về thời gian cho từng hoạt động và vai trò
của GV trong tổ chức các hoạt động. Trẻ 3-4 tuổi đang
trong giai đoạn phát triển về sinh lí cũng như tâm lí
nhưng chưa hoàn thiện, khả năng chịu đựng những tác
động từ bên ngoài của trẻ còn hạn chế, khả năng chú ý
của trẻ chưa bền vững. Vì vậy, thời gian dành cho trẻ
trong các hoạt động cũng khác hơn so với các độ tuổi
khác, ví dụ: trẻ ngủ nhiều hơn so với trẻ 4-5 tuổi, thời
gian học của trẻ 3-4 tuổi lại ít hơn (15-20 phút) so với trẻ
4-5 tuổi (20-25 phút), thời gian chơi của trẻ ít hơn…
2.1.3. Biện pháp giáo dục tính tự lập cho trẻ 3-4 tuổi
thông qua chế độ sinh hoạt hàng ngày ở trường mầm non
Theo Từ điển Tiếng Việt, “biện pháp giáo dục là
cách làm, cách giải quyết một vấn đề giáo dục cụ thể”
[8; tr 62].
Như vậy, có thể hiểu: Biện pháp giáo dục là cách làm
cụ thể của GV để giải quyết một vấn đề trong giáo dục
nhằm đạt được mục đích đề ra.
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Dựa vào những phân tích trên, chúng tôi xác định:
Biện pháp giáo dục TTL cho trẻ 3-4 tuổi thông qua
CĐSHHN là hoạt động cùng nhau giữa GV và trẻ trong
việc tổ chức CĐSHHN ở trường mầm non nhằm thực
hiện mục tiêu giáo dục TTL cho trẻ.
2.2. Một số biện pháp giáo dục tính tự lập cho trẻ 3-4
tuổi thông qua chế độ sinh hoạt hàng ngày ở trường
mầm non
2.2.1. Nguyên tắc đề xuất các biện pháp
- Đảm bảo mục tiêu giáo dục tính tự lập cho trẻ 3-4
tuổi, góp phần phát triển nhân cách trẻ: Giáo dục TTL
trước hết là giáo dục cho trẻ biết tự làm những công việc
phục vụ cho bản thân, giúp trẻ biết tự lập kế hoạch cho
hoạt động của mình, tự tìm kiếm cách thức, tự đề xuất
ý tưởng, tự chịu trách nhiệm, kiên trì, hứng thú... để
hoàn thành nhiệm vụ. Trên cơ sở đó, trẻ tiếp cận với đời
sống của người lớn, từng bước gắn kết với môi trường
xung quanh, thể hiện khả năng và trách nhiệm của trẻ
với cộng đồng, góp phần hình thành một nền tảng vững
chắc cho sự phát triển toàn diện nhân cách. Vì vậy, xây
dựng và triển khai các biện pháp giáo dục TTL cho trẻ
cần hướng tới mục tiêu giáo dục TTL cũng như hướng
tới mục tiêu phát triển nhân cách trẻ.
- Đảm bảo sự phù hợp với đặc điểm tâm lí của trẻ
3-4 tuổi cũng như đặc điểm của từng cá nhân: Quá trình
phát triển tâm, sinh lí của trẻ ở mỗi giai đoạn có những
đặc điểm chung. Tuy nhiên, mỗi lứa tuổi có những đặc
điểm riêng, nổi bật và ảnh hưởng đến quá trình giáo dục
trẻ nói chung và giáo dục TTL cho trẻ 3-4 tuổi nói riêng.
Đối với trẻ 3-4 tuổi, đã hình thành ý thức về bản thân,
nhu cầu được làm người lớn, mong muốn tự khẳng định
mình, nhiều phẩm chất chú ý của trẻ ở độ tuổi này được
hình thành và phát triển mạnh như khối lượng chú ý,
tính bền vững tăng đáng kể. Trẻ rất tò mò, ham hiểu
biết, hay đặt câu hỏi. Đời sống tình cảm của trẻ đang ở
thời kì phát triển. Trẻ rất nhạy cảm, giàu xúc cảm, tình
cảm (dễ hưng phấn hoặc ức chế) với môi trường xung
quanh và những tác động của môi trường, đặc biệt là
hành vi, thái độ lời nói của người lớn đối với trẻ, tư duy
trực quan chiếm ưu thế...những dấu hiệu của độ tuổi sẽ
chi phối đến sự hình thành và phát triển TTL của trẻ.
Nhà giáo dục cần nắm bắt được những dấu hiệu đặc
trưng cho từng độ tuổi để xác định nội dung, phương
pháp, biện pháp giáo dục nói chung và giáo dục TTL
cho trẻ nói riêng phù hợp.
Mặt khác, trong cùng một độ tuổi, mỗi trẻ cũng có
sự khác biệt đáng kể về khả năng chú ý, ghi nhớ, tư duy,
ngôn ngữ, kinh nghiệm sống... do ảnh hưởng của giáo
dục cùng với những đặc trưng riêng về khí chất cá
nhân... Vì vậy, các biện pháp xây dựng biết tận dụng
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được sự khác biệt ở mỗi trẻ, tác động phù hợp với nhu
cầu, cảm xúc, năng lực cá nhân, giúp trẻ dễ dàng tiếp
thu, lĩnh hội kiến thức, rèn luyện kĩ năng và hơn thế sẽ
tạo cơ hội phát huy thế mạnh trong cá nhân trẻ.
- Đảm bảo yêu cầu, nội dung, hình thức tổ chức triển
khai các biện pháp trong CĐSHHN mang tính hệ thống,
phát triển: Quá trình giáo dục TTL của trẻ không phải
“một sớm, một chiều” và chịu tác động bởi nhiều yếu tố
về bản thân đứa trẻ, về nội dung chương trình, phương
pháp, hình thức… tổ chức của người lớn... Vì vậy, các
biện pháp tác động phải mang tính thường xuyên, liên
tục; yêu cầu, nhiệm vụ đối với trẻ phải từ dễ đến khó, từ
đơn giản đến phức tạp và những tác động phải được lặp
đi lặp lại thông qua sự đa dạng về hình thức và phương
pháp tác động để củng cố, khắc sâu kiến thức, rèn luyện
kĩ năng, kĩ xảo và hình thành thói quen tốt cho trẻ. Đồng
thời, tác động đến trẻ cần tăng dần về mức độ, yêu cầu
để phù hợp và đáp ứng với sự phát triển của trẻ.
- Đảm bảo tính khả thi và vận dụng thực tiễn: Để tổ
chức thực hiện các biện pháp đạt kết quả phải tính đến
điều kiện, khả năng, nguồn lực có thể khai thác, vận
dụng được tại các cơ sở giáo dục mầm non. Các biện
pháp dù sáng tạo đến đâu nhưng thiếu các điều kiện “có
thể có” thì vẫn không có thể triển khai, phát huy tác
dụng được. Vì vậy, trong quá trình giáo dục TTL đòi
hỏi các biện pháp nhất thiết phải đảm bảo sự phù hợp
với các điều kiện thực tế về khả năng, tiềm năng, tiềm
lực trong quá trình phát triển chung ở mỗi cơ sở giáo
dục, địa phương. Các biện pháp phải sát với thực tiễn
trên cơ sở tìm hiểu thực trạng và nguyên nhân, coi đó là
căn cứ khoa học và thực tiễn để đề xuất biện pháp. Biện
pháp phải dựa trên nhu cầu của thực tiễn cơ sở, nhu cầu
thực tiễn của ngành học, xu thế phát triển của thời đại
thì mới mang lại tính khả thi của biện pháp.
2.2.2. Một số biện pháp đề xuất
2.2.2.1. Xây dựng môi trường hấp dẫn, thuận tiện cho
trẻ dễ dàng tự thực hiện
- GV tiến hành thiết kế các khu vực của lớp học cũng
như ngoài lớp học, cách bố trí sao cho phù hợp, thuận
tiện để phục vụ cho sinh hoạt hàng ngày của trẻ, phù
hợp với khả năng của trẻ theo từng giai đoạn tuổi, phù
hợp với chủ đề trong năm.
- Tranh thủ ý kiến từ Ban Giám hiệu, từ Hội phụ
huynh trẻ thông qua buổi họp phụ huynh đầu năm để
khuyến khích phụ huynh tham gia vào hoạt động của
lớp.
- Chuẩn bị các đồ dùng, phương tiện đa dạng về hình
dáng, mẫu mã gắn với những con vật, đồ vật gần gũi
với trẻ, trẻ yêu thích, mầu sắc đẹp. Cụ thể: đồ dùng,
dụng cụ để trẻ tự phục vụ cá nhân (Ca, bàn chải, khăn
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mặt, chậu, xô... có hình dạng gần gũi với sở thích của
trẻ như hình mặt cười, hình quả táo, quả cam...) để thu
hút sự chú ý, kích thích trẻ thích thú tham gia vào thực
hiện lao động tự phục vụ tong sinh hoạt hàng ngày.
- Lựa chọn đồ dùng, đồ chơi dễ làm, dễ thực hiện để
khuyến khích trẻ tự làm trong các hoạt động, mặt khác
để giúp trẻ dễ dàng tự thực hiện được mong muốn, nhu
cầu tự hoạt động của mình. Chẳng hạn, muốn trẻ lao
động tự phục vụ như tự cất, lấy đồ dùng đúng nơi qui
định, tự đi giày dép, tự mặc quần áo... thì tủ đựng đồ
đùng cá nhân, giá treo mũ, giá để giày dép có chiều cao
phù hợp với trẻ để trẻ tự cất, tự lấy…
- Sắp xếp, bố trí các phương tiện để đồ dùng cá nhân,
đồ dùng trong sinh hoạt thuận tiện để trẻ tự lấy, cất, di
chuyển, thay đổi..., tạo cơ hội để trẻ chủ động lựa chọn
phương tiện phục vụ cho hoạt động của mình, thỏa mãn
nhu cầu, sở thích trong hoạt động hàng ngày của trẻ.
- Tạo góc chơi trong lớp, ngoài lớp với sự đa dạng
của nguyên vật liệu thiên nhiên, công cụ gắn với hoạt
động mà trẻ thích làm... để trẻ thoải mái thực hiện
những ý định của chúng mà không cần có sự can thiệp
của người lớn.
- Xây dựng môi trường tinh thần cho trẻ để mang lại
xúc cảm, tình cảm và sự tự tin, cảm giác an toàn, thôi
thúc trẻ tự hoạt động. Cụ thể:
+ Quan tâm đến biểu hiện của trẻ để kịp thời phát hiện
những biểu hiện vui, buồn, những biểu hiện khác lạ, kịp
thời động viên, khích lệ trẻ trong khi trẻ hoạt động.
+ Cho trẻ tự chọn hoạt động để làm, tự chọn trò chơi
để chơi. Cô làm cùng trẻ, chơi cùng trẻ, nghĩ cách nghĩ
của trẻ, chơi kiểu chơi của trẻ... tạo cho trẻ cảm giác GV
thực sự là một “người bạn nhỏ” của chúng.
+ Khuyến khích trẻ nói lên những cảm xúc, suy nghĩ
của mình trong các hoạt động. Chẳng hạn, “con tự làm
việc giúp GV con thấy thế nào?”, “con được tự chơi
theo ý mình con thấy thế nào?”, “con có khó khăn gì
khi tự làm không?”... qua đó GV nắm được nhu cầu,
nguyện vọng, khả năng của trẻ để có tác động phù hợp.
+ Cùng trẻ lưu lại những kết quả trong các hoạt động
thông qua sản phẩm, những hình ảnh đáng yêu của GV
và trẻ trong các hoạt động. Cuối ngày GV cùng trẻ xem
lại, trẻ tự xem, tự nói lên cảm xúc, nhận xét của mình
về bức ảnh, về các sản phẩm của mình. Cô khen ngợi
để tạo động cơ, thúc đẩy nhu cầu hoạt động của trẻ.
+ Cuối chủ đề, cuối giai đoạn kết hợp với các lớp,
với phụ huynh tổ chức sự kiện của lớp để trưng bày,
chia sẻ sản phẩm của mình.
2.2.2.2. Thiết kế và tổ chức các hoạt động hàng ngày
mang yếu tố chơi để tạo cơ hội cho trẻ được luyện tập,
thực hành, trải nghiệm trong thực tiễn

- GV căn cứ vào nội dung các hoạt động trong
CĐSHHN để thiết kế các hoạt động trong ngày của trẻ
thường xuyên, từ đón trẻ đến trả trẻ. Đưa các yếu tố chơi
để thu hút trẻ tự nguyện tham gia vào các hoạt động và
tự thực hiện hoạt động qua các vai chơi hay yếu tố chơi.
Ví dụ: Giờ đón trẻ, GV có thể thiết kế trò chơi “Tìm
chỗ cho đồ dùng của bạn”, hay “Đồ dùng của bạn để ở
đâu”… để hình thành cho trẻ thói quen tự phục vụ; trò
chơi “kể nhanh những công việc con có thể làm khi đến
lớp hay trước khi ra về”… để cùng chơi với trẻ trong
các góc chơi, trong hoạt động chiều, những lúc chơi tự
do… để giáo dục trẻ tự cất, lấy đồ dùng đúng nơi quy
định, khi đến lớp và khi ra về.
Trong giờ ăn, để giáo dục trẻ tự tham gia vào tổ chức
bữa ăn (tự kê ghế, tự ra xếp hàng rửa tay, tự tìm chỗ
ngồi, tự xúc ăn…), thay vì yêu cầu trẻ làm những công
việc tự phục vụ, GV tổ chức cho trẻ dưới hình thức thi
đua “ Thi xem ai là người làm làm được nhiều việc giúp
GV để chuẩn bị bữa ăn”, hay thi “Bạn nào có bàn tay
sạch, đẹp nhất”, “Bạn nào có khuôn mặt sạch nhất”,
“Bạn nào tự xúc ăn giỏi nhất”..., qua đó khích lệ trẻ tự
làm dưới sự theo dõi của GV để kịp thời giúp đỡ trẻ khi
cần thiết.
Trong hoạt động chơi, GV đưa ra tình huống để trẻ
cùng suy nghĩ và tự đưa ra sự lựa chọn: chúng mình dự
định chơi những trò chơi gì? Để chơi được trò chơi đó
phải cần có ai? Cần những đồ dùng đồ chơi gì? Các con
sẽ chuẩn bị được những gì? Con thích chơi gì?... với
những câu hỏi gợi ý như vậy, trẻ tự đưa ra lựa chọn của
mình về trò chơi, các vai chơi, nội dung chơi theo sở thích
của mình mà không bị áp đặt theo dự định của GV.
Trong giờ học, GV thiết kế nội dung học dưới hình
thức các trò chơi, khuyến khích trẻ học qua chơi. Ví dụ:
Giờ Khám phá khoa học về môi trường xung quanh,
thay vì GV yêu cầu trẻ chọn những loại quả có nhiều
hạt và ít hạt, GV cho trẻ đóng vai những chú thỏ và, gấu
thi đua hái quả, những chú thỏ hái những quả có nhiều
hạt, gấu hái quả có ít hạt… trẻ sẽ rất thích thú và tự giác
tham gia vào hoạt động học.
Thông qua hoạt động ngoài trời, GV cho trẻ được trở
thành những nhân vật mà bé rất thích được làm như “Nhà
khoa học tí hon” để khám phá thông qua các trò chơi như
“Vật chìm, vật nổi”, “Chất tan, chất không tan”, “Vật lăn
được, vật không lăn được”… hay “Nhà thám hiểm tí
hon” để tìm hiểu về sự thay đổi của sự vật xung quanh
(cây nẩy mầm, lớn lên, nở hoa…) để trẻ được tự tìm hiểu,
chủ động tham gia và tự khám phá trong hoạt động.
- Tổ chức các hoạt động cho trẻ được trải nghiệm
với những công việc ngoài thực tiễn như “làm bác nông
dân”; “làm bác chăm vườn” để tự nhổ cỏ, lau lá, tưới
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cây... Thông qua hoạt động, trẻ tự lựa chọn đồ dùng,
phương tiện phù hợp để hoàn thành nhiệm vụ. Hay, trẻ
trực tiếp được tham gia vào hoạt động hàng ngày của
bác nuôi dưỡng, giúp trẻ trải nghiệm, cảm nhận và làm
giàu kiến thức, kinh nghiệm làm cơ sở cho quá trình
giáo dục TTL của trẻ.
- Cuối chủ đề, tổ chức cuộc thi cấp lớp “Bé chăm,
bé ngoan”, “Bé sạch, bé đẹp”, “Tôi là ai”, “Tôi làm gì
và bạn làm gì”… để trẻ có cơ hội được tự giải quyết các
tình huống dưới dạng trò chơi với tính chất thi đua để
luyện tập, thực hành, trải nghiệm thông qua các nhiệm
vụ cụ thể.
2.2.2.3. Thường xuyên tạo tình huống để kích thích trẻ
tự làm trong các hoạt động hàng ngày
- GV tạo ra những tình huống phù hợp với khả
năng của trẻ trong hoạt động, khuyến khích trẻ tự giải
quyết. Đồng thời, GV đóng vai là “người bạn” cùng
làm, cùng chơi với trẻ, nắm bắt khả năng tự giải quyết
vấn đề của trẻ để kịp thời khích lệ, động viên và giúp
đỡ trẻ khi cần thiết.
- Đối với những trẻ TTL trong các hoạt động còn
hạn chế, GV tạo tình huống để gợi ý, định hướng, khắc
phục dần những hạn chế và từng bước nâng dần khả
năng tự làm, tự thể hiện trong hoạt động, trong vai chơi
của trẻ.
Ví dụ: trẻ chưa tự lựa chọn được trò chơi, vai chơi,
nội dung chơi, GV tạo tình huống như đóng vai là bạn
để gợi ý cho trẻ như “Bạn ơi, chúng mình cùng chơi nấu
ăn được không? Hôm nay, tôi có món ăn mới muốn
cùng bạn nấu để cùng thưởng thưởng thức nhé ”. Hay
“Hôm nay là sinh nhật của Bác Gấu, bác Gấu nhờ GV
chiều nay mời tất cả các bạn đến dự sinh nhật bác Gấu,
chúng mình cùng thảo luận xem nên làm gì để tặng quà
sinh nhật cho bác gấu nào? ”. Với những lời vừa có tính
định hướng cho trẻ, xong lại như một lời đề nghị mong
muốn được tham gia chơi cùng trẻ sẽ làm cho trẻ thích
thú và dễ dàng chấp nhận để tham gia vào những nội
dung chơi mới, tự mở rộng nội dung chơi. Mặt khác, lời
định hướng này kích thích trẻ phải tự suy nghĩ xem
mình phải làm gì? Làm như thế nào? Trẻ phải tự trình
bày suy nghĩ, ý tưởng của mình,…
- Đối với những trẻ tự lập tốt hơn, GV tạo tình huống
làm tăng mức độ khó của hành động, đòi hỏi trẻ phải
huy động mọi khả năng có thể của mình, sự cố gắng nỗ
lực của ý chí cá nhân để tìm ra phương thức giải quyết
và hoàn thành nhiệm vụ.
Ví dụ: Trong góc thiên nhiên, GV cho trẻ tưới cây,
GV tạo tình huống là hết nước thì hỏi trẻ bây giờ phải
làm thế nào? Cho trẻ tự thảo luận cùng nhau, GV thảo
luận cùng trẻ? Cho trẻ đưa ra nhiều phương án và cách

giải quyết. Thực hiện theo cách giải quyết của trẻ, GV
gợi ý hành động của trẻ nếu thấy không hợp lí, cho trẻ
nhận xét, GV nhận xét, khen khuyến khích để trẻ tự
hiểu mình có thể giải quyết được nhiều vấn đề mà
không nhờ vào người khác, trên cơ sở phát huy cao
nhất TTL của trẻ.
2.2.2.4. Khuyến khích trẻ kịp thời để tạo động cơ tốt cho
trẻ trong các hoạt động hàng ngày
- Cô theo dõi quá trình thực hiện của trẻ trong các
hoạt động hàng ngày, thông qua những nhiệm vụ được
giao, thông qua những tình huống cụ thể để kịp thời nắm
bắt được mức độ biểu hiện tự lập của trẻ và khích lệ kịp
thời dù chỉ là những thành tích nhỏ trong hoạt động.
Chẳng hạn, khi trẻ đến trường tự cất được đồ dùng
cá nhân vào đúng nơi quy định. Cô có thể dùng lời nói
và cử chỉ khích lệ trẻ như “con rất giỏi, hôm nay đã tự
cất đồ dùng của mình”. Hay, trong khi trẻ thực hiện các
nhiệm vụ mà GV đưa ra dưới hình thức thi như “Thi
xem ai có bàn tay sạch nhất”, “Ai có khuôn mặt đẹp
nhất”... GV cho trẻ tự nhận xét về bản thân mình xem
đã tự làm sạch được chưa? Cho các bạn tự kiểm tra cho
nhau và GV cùng trẻ xem ai có bàn tay sạch, khuôn mặt
sạch.... Như vậy, qua nhiều tình huống và được lặp đi,
lặp lại nhiều lần sẽ hình thành ở trẻ khả năng tự đánh
giá và biết đánh giá về người khác.
Trước những “sản phẩm tự lập” của trẻ, GV kịp thời
khen ngợi để kích lệ, cổ vũ trẻ thông qua những “phần
thưởng bên trong” như “lời khen” của GV, hay “ tiếng
vỗ tay” của các bạn, một nụ cười thật tươi kèm cử chỉ
thân thiện hay đôi khi là món quà hấp dẫn như búp bê,
gấu bông … để thôi thúc động cơ, cũng như làm tăng
nhu cầu hoạt động tiếp theo của trẻ.
Cô quan tâm, gần gũi và gợi ý kịp thời hỗ trợ cho
những trẻ còn hạn chế về tự làm. Cô sẵn sàng chấp nhận
“sản phẩm tự lập” của trẻ, dù chỉ là những thành tích
nhỏ, giúp trẻ tự tin, phấn khởi để duy trì hoạt động và
tạo động lực cho trẻ hoạt động tiếp theo.
Tất cả những sản phẩm của trẻ trong hoạt động của
trẻ, GV tạo nên một góc thi đua của bé để có dấu ấn.
Cuối ngày, cuối chủ đề, cuối giai đoạn trong quá trình
đánh giá trẻ, GV nêu gương những bạn có những thành
tích tốt trong các hoạt động và khen trẻ trước tập thể
làm động lực cho các trẻ trong lớp học tập và noi theo.
2.2.2.5. Kết hợp với phụ huynh để thống nhất và triển
khai các hoạt động giáo dục tính tự lập cho trẻ
- Thông qua buổi họp phụ huynh đầu năm, GV
thông qua chương trình giáo dục trẻ nói chung và giáo
dục TTL cho trẻ nói riêng với phụ huynh, giúp họ nắm
bắt và góp ý để thống nhất về nội dung, phương pháp,
biện pháp giáo dục cho trẻ.
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- Xây dựng góc tuyên truyền chăm sóc - giáo dục trẻ
tại lớp học. Tùy vào giai đoạn phát triển của trẻ và chủ
đề trong năm, GV lựa chọn nội dung cần giáo dục TTL
cho trẻ để tuyên truyền dưới nhiều hình thức khác nhau
như thông qua ngôn ngữ viết, thông qua hình ảnh, các
video… để kết hợp với phụ huynh trong giáo dục đối
với trẻ.
- Tạo các trang liên kết giữa GV với các bậc phụ
huynh qua Zalo, Facebook. Theo từng chủ đề, ngoài việc
tuyên truyền nội dung giáo dục thông qua các góc trao
đổi, GV tạo các nhóm liên kết qua Zalo, Facebook để phụ
huynh nắm bắt thông tin về giáo dục trẻ ở nhà trường và
lớp. Hàng ngày, GV ghi hình về việc trẻ tham gia trong
các hoạt động ở lớp, ở trường đưa lên các trang liên kết
để trẻ có dịp xem lại, phụ huynh kịp thời nắm bắt và ủng
hộ việc làm của GV, kết hợp hỗ trợ giáo dục trẻ tại gia
đình. Đối với gia đình, GV khuyến khích phụ huynh ghi
lại những việc trẻ làm được và đăng trên nhóm để trẻ,
phụ huynh trong lớp được biết, khuyến khích tính thi đua
trong trẻ, sự đồng bộ trong phụ huynh.
Cuối chủ đề, GV tạo thành những video về những
hoạt động tự lập của trẻ ở nhà cũng như ở trường theo
mức độ tự lập của trẻ trong tất cả các hoạt động trong
ngày và mở cho cả lớp cùng xem, liên kết với các gia
đình qua các trang Zalo, Facebook để khích lệ tinh thần
trẻ. Đồng thời, tạo sân chơi lôi cuốn sự tham gia của các
bậc phụ huynh trong lớp để cùng kết hợp trong giáo dục
trẻ nói chung và giáo dục TTL cho trẻ nói riêng.
- Đối với những trẻ biểu hiện tự lập chưa tốt, GV
trao đổi trực tiếp với phụ huynh để họ nắm bắt về khả
năng của trẻ. Đồng thời, bản thân GV nắm bắt được
quan điểm giáo dục con của họ để có biện pháp trao đổi
phù hợp và cùng thống nhất về việc giáo dục TTL cho
trẻ. Sau mỗi chủ đề, GV đánh giá trẻ, rút kinh nghiệm
từ bản thân, tổng hợp ý kiến từ phụ huynh và rút kinh
nghiệm cho chủ đề sau trong quá trình sử dụng biện
pháp tác động tới trẻ.
- Tổ chức các buổi hội thảo, các chuyên đề, các cuộc
thi… để tuyên truyền, mở rộng hiểu biết về giáo dục
cho trẻ nói chung và giáo dục TTL cho trẻ nói riêng.
Trường mầm non kết hợp với phụ huynh tổ chức các
buổi hội thảo như “Giải pháp nâng cao hiệu quả sự kết
hợp giữa gia đình và nhà trường trong nuôi dưỡng, chăm
sóc, giáo dục trẻ”, “Sự cần thiết phải giáo dục TTL trẻ giáo dục”; “Chế độ sinh hoạt hàng ngày - một phương
tiện giáo dục TTL cho trẻ”. Tổ chức các cuộc thi như “Bé
giúp GV và mẹ những gì”, “Giúp bé chăm, bé ngoan”,
“Cùng bé nội trợ”... với sự tham gia của GV, phụ huynh,
trẻ. Quá trình tổ chức cuộc thi sẽ tạo cơ hội để trẻ tự tham
gia vào các khâu từ chuẩn bị, tiến hành các hoạt động trải
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nghiệm. Tổ chức các buổi “Showcase” từ các sản phẩm
trong quá trình hoạt động của trẻ trong chủ đề để lôi cuốn
sự tham gia của phụ huynh để gắn kết quá trình giáo dục
trẻ một cách đồng bộ.
- Trao đổi qua sổ nhật kí của từng trẻ. Những kết
quả trên trẻ hàng ngày, trong chủ đề, trong tháng; hết
giai đoạn GV lưu lại sổ nhật kí để GV và phụ huynh
nắm bắt được biểu hiện tự lập của trẻ cũng như sự tiến
bộ trong quá trình giáo dục để kịp thời điều chỉnh biện
pháp phù hợp.
3. Kết luận
Quá trình giáo dục TTL cho trẻ 3-4 tuổi chịu tác
động bởi nhiều yếu tố, trong đó các biện pháp giáo dục
cho trẻ có vai trò rất quan trọng. Việc đề xuất những
biện pháp giáo dục TTL cho trẻ 3-4 tuổi thông qua
CĐSHHN phù hợp với đặc điểm của trẻ 3-4 tuổi, đảm
bảo tính mục tiêu, tính hệ thống và phát triển, tính khả
thi và thực tiễn và phù hợp với đặc điểm của CĐSHHN
cũng như việc tổ chức CĐSHHN ở trường mầm non
phụ thuộc vào vai trò của GV, khai thác thế mạnh của
từng hoạt động trong CĐSHHN, kết hợp với gia đình,
nhà trường để mang lại hiệu quả trong giáo dục TTL
cho trẻ. Mỗi biện pháp là sự lựa chọn cho từng thời
điểm, từng hoạt động, từng trẻ. Tuy nhiên, trong quá
trình giáo dục TTL cho trẻ 3-4 tuổi, cần sự kết hợp của
các biện pháp để hỗ trợ cho quá trình hình thành, rèn
luyện và phát triển TTL cho trẻ 3-4 tuổi thông qua
CĐSHHN mang lại hiệu quả.
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