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A- PHẦN MỞ ĐẦU 
 
I/ LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI : 
1. Cơ sở khoa học : 
Chăm sóc giáo dục trẻ ở lứa tuổi mầm non là công việc vô cùng quan 

trọng. Nhiều công trình nghiên cứu  khoa học ở Việt nam và trên thế giới  đã 
chứng minh lợi ích lâu dài của việc can thiệp vào các năm ở tuổi mầm non là rất 
to lớn. Trí tuệ, tính cách và hành vi xã hội của đứa trẻ đã được hình thành. Chính 
trong những năm đầucủa cuộc đời con người , những can thiệp khi trẻ còn nhỏ 
có thể thúc đẩy các em đi học và giảm tỉ lệ bỏ học và lưu ban sau này. ngày nay 
giáo dục mầm non đang phát triển thro hướng đa dạng hoá các loại hình, thu hút 
thêm các nguồn lực trong nhân dân, tổ chức kinh tế xã hội  đầu tư cho giáo dục 
mầm non. các cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương, đoàn thể nhân dân, , tổ 
chức kinh tế xã hội, gia đình và cá nhân đều có trách nhiệm đóng góp vào công 
tác chăm sóc giáo dục trẻ, tạo điều kiện cho hầu hết trẻ em trong độ tuổi mầm 
non được hưởng sự chăm sóc giáo dục theo khoa học.  

Chúng ta đang sống và làm việc trong những năm đầu của thế kỷ XXI. 
Với sự thay đổi về cơ bản, cơ cấu xã hội để tiếp thu một nền văn minh phát triển 
cao. Đó là nền văn minh trí tuệ, trong đó con người đứng ở vị trí trung tâm. Con 
người vừa là mục tiêu vừa là động lực của sự phát triển kinh tế xã hội, là nhân tố 
quyết định thắng lợi của sự nghiệp  Công nghiệp hoá - Hiện đại hoá đất nước. 
Trong nền văn minh ấy, trình độ phát triển cao cùng với sự bùng nổ thông tin 
đòi hỏi con người phải tích cực nhận thức về thế giới xung quanh và cải tạo thế 
giới .  

Một xã hội phát triển như vậy nó đòi hỏi con người phải có những phẩm 
chất, nhân cách phù hợp, đặc biệt phải tích cực nhận thức để cải tạo thế giới và 
cải tạo chính mình. Đảng đã chỉ rõ vai trò của ngành giáo dục " Đầu tư cho giáo 
dục là đầu tư cho tương lai " . 

Giáo dục mầm non là mắt xích đầu tiên trong hệ thống giáo dục quốc dân, 
giáo dục mầm non có một vị trí rất quan trọng đặt nền móng cho sự phát triển 
toàn diện nhân cách của con người. Có thể nói sự phát triển nhân cách nói chung 
và kết quả học tập ở trường phổ thông, đặc biệt là ở lớp 1 phụ thuộc khá lớn vào 
tính tích cực nhận thức của trẻ ở lứa tuổi mầm non . 
 Trong quá trình giáo dục trẻ em, việc hình thành những biểu tượng toán 
học sơ đẳng cho trẻ có vai trò quan trọng. Thông qua dạy trẻ làm quen với biểu 
tượng toán sẽ giúp trẻ hình thành phát triển năng lực, trí tuệ như cảm giác tư 
duy, ngôn ngữ đồng thời bồi dưỡng và phát triển khả năng chú ý, ghi nhớ, tưởng 
tượng . 

Ngoài ra dạy trẻ làm quen với toán còn nhằm chuẩn bị cơ sở về kiến thức 
và năng lực để giúp trẻ nhận thức được các kiến thức của môn toán ở lớp 1 . 

Với trẻ lứa tuổi mẫu giáo chơi là hoạt động chủ đạo, hoạt động chơi là 
quyết định sự hình thành, phát triển tâm lý và nhân cách cho trẻ. Chơi là hoạt 
động độc lập , tự do, tự nguyện của trẻ mẫu giáo . 



Qua trò chơi trẻ rèn luyện được tính độc lập, sáng tạo của trẻ. Trò chơi 
toán học là một dạng của trò chơi học tập. Trẻ giải quyết nhiệm vụ học tập dưới 
hình thức chơi nhẹ nhàng, thoải mái làm trẻ dễ dàng vượt qua những khó khăn 
trở ngại nhất định. Trẻ tiếp nhận nhiệm vụ học tập như là nhiệm vụ chơi. Trong 
một chừng mực nào đó trò chơi học tập vừa là phương tiện dạy học vừa là hình 
thức dạy học cho trẻ. Trò chơi toán học giúp trẻ phát triển các nét, các phầm 
chất của tính cách, các tư duy toán học, tính độc lập, thông minh, linh hoạt, sáng 
tạo của trẻ . 

Ở trường mầm non các cô giáo dạy trẻ làm quen với biểu tượng toán bằng 
nhiều biện pháp và phương tiện khác nhau, trong đó trò chơi được coi là phương 
tiện riêng biệt không thể thiếu được trong quá trình hình thành các biểu tượng 
ban đầu cho trẻ. Trò chơi học tập được coi là phương tiện, là con đường thuận 
lợi hình thành những biểu tượng về hình dạng cho trẻ mẫu giáo 5 - 6 tuổi bởi 
chất vui chơi học tập độc đáo của nó . 

* Cơ sở thực tế : 
Ở một số trường mầm non nhất là các trường ở vùng nông thôn, vùng sâu, 

vùng xa việc hình thành các biểu tượng về khối cho trẻ mầm non còn rất hạn 
chế. Giáo viên chưa thấy vai trò và vị trí của nó trong việc dạy học, chưa nắm 
được các biện pháp tổ chức các trò chơi Toán học. Các tiết học tổ chức theo 
khuôn mẫu cứng nhắc, trẻ ghi nhớ một cách thụ động không phát huy được tính 
tích cực cho trẻ, trẻ tiếp thu bài chậm, mệt mỏi không thích hoạt động ảnh 
hưởng không nhỏ đến khả năng học Toán ở lớp 1 sau này. Để chấm dứt tình 
trạng này chúng ta là những người giáo viên mầm non  phải chuẩn bị cho trẻ 
hiểu biết về môn Toán, cần phải cải tiến các tiết học xây dựng sáng tạo các trò 
chơi học tập cho phù hợp với nội dung tiết học, môn học. Tổ chức tốt trò chơi 
nhằm hình thành những biểu tượng về hình khối cho trẻ, giúp trẻ 5 - 6 tuổi tiếp 
thu bài tốt hơn, giờ học sôi nổi, ít căng thẳng phù hợp với nhận thức của trẻ. 
Giúp trẻ mẫu giáo có những hiểu biết đầy đủ, có những tri thức và kỹ năng cần 
thiết để bước vào lớp 1 . 

- Xuất phát từ những lý do trên tôi chọn đề tài : 
" Tổ chức trò chơi học tập nhằm hình thành những biểu tượng về hình 

khối cho trẻ 5 - 6 tuổi " . 
2. Mục đích nghiên cứu:  
" Tổ chức trò chơi học tập nhằm hình thành những biểu tượng về hình 

khối cho trẻ 5 - 6 tuổi " . 
3. Giả thuyết khoa học : 
a)  Chất lượng hiệu quả của việc hình thành những biểu tượng về hình 

khối cho trẻ phụ thuộc vào quá trình tổ chức hoạt động giáo dục của cô giáo 
mầm non. Nếu các trò chơi học tập được thiết kế dựa vào nội dung của các tiết 
học toán và việc tổ chức trò chơi hấp dẫn phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý của 
trẻ thì trò chơi học tập sẽ góp phần tích cực trong việc hình thành những biểu 
tượng về hình khối cho trẻ 5-6 tuổi giúp trẻ học tập thoải mái hơn, hiệu quả hơn. 



b) Tôi cho rằng việc hình thành những biểu tượng về hình khối cho trẻ  
mẫu giáo lớn có thể phát huy trong trò chơi toán học nếu có những biện pháp 
dạy trẻ hợp lý. 

4. Nhiệm vụ nghiên cứu:  
4.1. Hệ thống một số vấn đề lý luận về tổ chức trò chơi học tập và sự hình 

thành những biểu tượng về hình khối cho trẻ mẫu giáo lớn. 
4.2. Điều tra thực trạng tổ chức trò chơi học tập cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi 

ở một số trường mầm non . 
4.3. Xây dựng một số trò chơi học tập và tổ chức thực hiện nhằm hình 

thành cho trẻ những biểu tượng hình khối cho trẻ 5-6 tuổi. 
4.4. Một số kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả của việc tổ chức trò chơi 

học tập cho trẻ . 
5. Đối tượng và khách thể nghiên cứu: 
5.1 Đối tượng nghiên cứu: 
Hình thành những biểu tượng hình khổi cho trẻ 5-6 tuổi . 
5.2 Khách thể nghiên cứu: 
Nghiên cứu trên 80 trẻ mẫu giáo lớn trường mầm Sơn Ca  
6. Giới hạn của đề tài: 

 Tổ chức trò chơi học tập cho trẻ mẫu giáo lớn nhằm hình thành những 
biểu tượng về hình khối cho trẻ 5 - 6 tuổi ở trường mầm non Sơn Ca . 
 Số trẻ tham gia : 80 trẻ . 
 Số cô tham gia :  16 cô . 

7. Phương pháp nghiên cứu : 
7.1. Phương pháp nghiên cứu lý luận về trò chơi học tập hình thành những 

biểu tượng về hình khối cho trẻ mẫu giáo 5 - 6 tuổi . 
7.2. Phương pháp quan sát tự nhiên để xác định thực trạng việc tổ chức 

các trò chơi học tập ở trường mầm non Sơn Ca . 
7.3. Phương pháp trò chuyện để phỏng vấn giáo viên và học sinh mẫu 

giáo lớn . 
7.4.Phương pháp thực nghiệm :  

 Tổ chức các trò chơi học tập nhằm hình thành những biểu tượng về hình 
khối cho trẻ nhằm kiểm tra tính đúng đắn của giả thuyết khoa học . 

7.5 Phương pháp thống kê toán học để xử lý số liệu điều tra và thực 
nghiệm . 

8. Đóng góp của đề tài :  
 Đề tài này thể hiện sự quan tâm thiết thực đến trẻ em, tôn trọng quyền trẻ 
em đó là " Quyền được sống và phát triển, quyền được học hành, tiếp thu nền 
giáo dục tiến bộ, được hưởng nền văn hoá của dân tộc mình " . 

Theo tinh thần công ước Quốc tế và quyền trẻ em mà Nhà nước Việt Nam 
đã phê chuẩn . 

Trên cơ sở tiếp thu và vận dụng những thành tựu liên ngành. Đề tài góp 
phần làm sáng tỏ tính đúng đắn của các vấn đề lý luận về học tập và vui chơi  
của trẻ em, về phương châm " Học mà chơi, Chơi mà học " trong trường mầm 



non, làm phong phú hơn cách hiểu, cách nhìn "Trẻ em hiện đại" trong giáo dục 
mẫu giáo . 

Đề tài dựa vào quan điểm giáo dục trẻ em phát triển toàn diện dựa vào 
chương trình dạy trẻ hoạt động với bộ môn Toán và dựa vào đặc điểm sinh lý trẻ 
em để xây dựng những trò chơi học tập phản ánh những nội dung cơ bản của tiết 
học "Toán"  đề tài góp phần nhỏ vào đổi mới phương pháp dạy học nhằm nâng 
cao hiệu quả các tiết học "Toán" làm cho giờ học sôi nổi, hấp dẫn, trẻ học tập 
say mê không mệt mỏi . 

9. Địa bàn nghiên cứu:  
Đề tài này được nghiên cứu ở địa bàn huyện Đăk Hà - Trường Mầm non Sơn Ca 

.



B - NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 
CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN 

 
I/ CƠ SỞ LÝ LUẬN :  
1. Biểu tượng của trẻ mẫu giáo về thế giới xung quanh và về "Toán 

học" .  
1.1. Bản chất của biểu tượng : 

 Biểu tượng là những hình ảnh của sự vật và hiện tượng nảy sinh ra trong 
óc người khi sự vật và hiện tượng ấy không còn đang trực tiếp tác động vào các 
giác quan của ta . 
 Biểu tượng là kết quả của sự chế biến và tổng hợp, khái quát những hình 
tượng do tri giác đã tạo ra. Thiếu tri giác, hoặc tri giác chưa đầy đủ các thuộc 
tính của sự vật hiện tượng thì biểu tượng không thể hình thành được . 
 Có nhiều loại biểu tượng nhưng trong phạm vi nghiên cứu của đề tài, tôi 
chỉ nghiên cứu biểu tượng trí nhớ của trẻ mẫu giáo 5 - 6 tuổi . 

1.2. Biểu tượng của trẻ mẫu giáo : 
Theo ông Piagiê nghiên cứu cho thấy: Trẻ vào khoảng 17 - 18 tháng tuổi 

đã có thể có những biểu hiện của biểu tượng cụ thể. Trẻ biết quan sát hành động 
của người khác, kể lại, nhớ lại và bắt chước . 

Theo A.A Liublinxkaia có thể phân biệt được các mức độ biểu tượng của 
trẻ mẫu giáo như sau : 

 + Mức độ 1 : Mức độ nhận biết . 
 + Mức độ 2 : Mức độ nhớ lại (thụ động ) . 
 + Mức độ 3 : Mức độ sử dụng độc lập, chủ động những biểu tượng 

vốn có . 
 + Mức độ 4 : Mức độ cao của tái hiện sáng tạo và phát triển biểu 

tượng của trẻ mẫu giáo được nêu lên ở điểm sau : 
 - Khối lượng biểu tượng được giữ lại tăng lên . 
 - Nhờ có trình độ tri giác, sự vật hiện tượng mà những biểu tượng 

dính kết với nhau ngày càng trở nên rõ ràng, sinh động và phân biệt . 
 - Những biểu tượng trở nên có liên quan với nhau và có hệ thống 

chung có thể kết hợp thành nhóm . 
 - Tính linh động của hình ảnh được giữ lại phát triển, trẻ có thể sử 

dụng độc lập những hình ảnh đó vào những dạng khác nhau của hoạt động vào 
hoàn cảnh khác nhau, biểu tượng trở nên sinh động và dễ điều khiển hơn . 

* Tóm lại : Biểu tượng của trẻ phát triển từ sự phản ánh hoà nhập chưa rõ 
ràng, chưa có sự tách biệt đến sự phản ánh có tính chất chia nhỏ, thông hiểu và 
có sự phân loại các đối tượng theo các dấu hiệu đặc trưng bên ngoài . 

Biểu tượng của trẻ ngày càng phong phú, mềm dẻo hơn. Bên cạnh các 
biểu tượng về các sự vật riêng rẽ, các biểu tượng chung về một nhóm các sự vật 
giống nhau bắt đầu giữ vai trò quan trọng ở trẻ lứa tuổi mẫu giáo lớn . 



Căn cứ vào sự phát triển biểu tượng của trẻ như trên có thể đưa ra các chỉ 
số để theo dõi sự phát triển biểu tượng về thế giới xung quanh nói chung và biểu 
tượng về kích thước của trẻ nói riêng khi sử dụng trò chơi học tập . 

1.3 : Những đặc điểm cơ bản về biểu tượng của trẻ mẫu giáo : 
+ Biểu tượng của trẻ mẫu giáo mang tính trực quan hình tượng rõ rệt . 
- Các sự vật hiện tượng xung quanh trẻ khi được cô giáo hướng dẫn tri 

giác kỹ lưỡng thì trẻ nhớ lại một cách sinh động, rõ ràng những đặc điểm mà 
người lớn ít để ý đến thì trẻ lại chú ý đến và ghi nhớ tốt, một đặc điểm nổi bật là 
ở trẻ mẫu giáo tài liệu trực quan do trẻ ghi nhớ tốt hơn so với tài liệu bằng ngôn 
ngữ. Tính chính xác và biểu tượng tăng lên rất nhiều khi dựa vào các phương 
tiện trực quan . 

+ Biểu tượng của trẻ mẫu giáo được hình thành trong hoạt động một cách 
tự phát, chủ yếu mang tính không chủ định. Những điều làm trẻ hấp dẫn, thích 
thú gắn với hoạt động của trẻ thường giúp trẻ hình thành biểu tượng dễ dàng hơn 
là lý thuyết xa rời hoạt động . 

+ Đến tuổi mẫu giáo lớn, trí nhớ có chủ định đã hình thành và phát triển 
cho nên những biểu tượng được hình thành bởi trí nhớ có chủ định bắt đầu nảy 
nở ở lứa tuổi mẫu giáo lớn. Với những đặc điểm riêng độc đáo của trẻ, muốn trẻ 
có biểu tượng đầy đủ, chính xác về một đối tượng nào đó, ta cần cho trẻ tích cực 
hoạt động với đối tượng đó. Tạo điều kiện cho trẻ được tham gia vào các trò 
chơi hấp dẫn. Đây là biện pháp tích cực thúc đẩy trẻ nỗ lực ý trí nhằm ghi nhớ, 
giữ lại biểu tượng một cách chính xác phong phú và có hệ thống . 

1.4. Nhiệm vụ, nội dung hình thành biểu tượng về hình khối của trẻ 
mẫu giáo lớn : 

* Nhiệm vụ : 
+ Hình thành cho trẻ các biểu tượng về hình khối vật chất và các mối 

quan hệ của chúng với nhau . 
+ Bồi dưỡng phát triển khả năng quan sát, tri giác có chủ định, rèn một số 

thao tác tư duy như so sánh, phân tích tổng hợp và làm chính xác phong phú 
ngôn ngữ cho trẻ . 

* Nội dung : 
- Dạy trẻ nhận biết mối quan hệ về hình khối - các mặt - các cạnh bằng kỹ 

năng so sánh đặt cạnh nhau (hay lăn hình, lăn khối đặt chồng lên nhau ... )  
- Dạy trẻ biết sử dụng đúng các từ diễn đạt các mối quan hệ về hình khối . 
- Dạy trẻ thao tác đo lường đơn giản - đo các cạnh của hình khối, biết sử 

dụng phép đo để so sánh kích thước, chiều rộng, hẹp của vật . 
1.5. Đặc điểm về sự hình thành biểu tượng về hình khối của trẻ mẫu 

giáo lớn : 
- Trẻ em nhận biết về hình khối của các vật là nhờ có sự tham gia tích cực 

của các giác quan mà chủ yếu là thị giác và xúc giác, sau đó dùng tiếng nói để 
khái quát những nhận biết về hình khối, khả năng nhận biết (cảm thụ) hình khối 
vật ở các khoảng cách khác nhau và trong các vị trí khác nhau gọi là hệ số cảm 
thụ. Hệ số cảm thụ về kích thước của vật tăng theo kinh ngiệm của trẻ và nhờ có 



sự tác động của nhà giáo dục. Trẻ ở lứa tuổi khác nhau thì khả năng nhận biết về 
hình dạng của vật cũng khác nhau.  

- Trẻ mẫu giáo lớn có khả năng phân biệt ba chiều kích thước (dài - rộng - 
cao) của vật, biết lựa chọn các vật theo chiều dài hoặc chiều rộng. Tuy nhiên trẻ 
rất khó phân tích chiều cao của vật. Vì vậy trong quá trình dạy trẻ, giáo viên 
phải dạy trẻ phân biệt và so sánh các thông số kích thước khác nhau, đồng thời 
giúp trẻ hiểu nghĩa các từ dài hơn, ngắn hơn, dài, ngắn. 

- Trong quá trình phân biệt thông số về hình dài, các chuyển động của tay 
dọc theo thông số hình khối đóng vai trò quan trọng trong việc giúp trẻ phân biệt 
chính xác các thông số hình khối này.  

Hình khối của nhiều vật được trẻ đánh giá bằng mắt, ban đầu để tiến hành 
so sánh hình khối của các vật bằng các hành động thực tiễn dần dần trẻ tiến hành 
bằng mắt kích thước của nhiều vật có xung quanh trẻ. Sự so sánh bằng mắt hình 
khối của vật được hình thành trên cơ sở các thao tác thực hành so sánh hình 
dạng và thị giác dường như chứa đựng và khái quát những biện pháp thao tác 
thực tiễn ở trẻ. Vì vậy sự ước lượng kích thước của các vật bằng mắt đóng vai 
trò quan trọng và trở thành đối tượng dạy học cho trẻ.  

Quá trình nghiên cứu cho thấy khả năng ước lượng kích thước bằng mắt 
phát triển cùng với lứa tuổi trẻ. 

Tuy nhiên việc dạy trẻ các biện pháp, các thủ thuật ước lượng kích thước 
bằng mắt vô cùng quan trọng. Cần dạy trẻ biết cách chọn và sử dụng vật mẫu 
như một ước lượng hình khối và lúc đó vật mẫu trở thành mắt xích trực tiếp của 
sự so sánh.  

Tổ chức cho trẻ tiếp xúc với các sự vật hiện tượng, dạy trẻ biết tri giác để 
tích luỹ những kinh nghiệm. 

- Phát triển ngôn ngữ là rất cần thiết để hình thành biểu tượng toán học 
nói chung và biểu tượng về hình hoặc khối nói riêng một cách chính xác và có 
hệ thống cho trẻ. 

Củng cố biểu tượng đã có trong điều kiện mới, trong vui chơi và trong 
sinh hoạt hàng ngày.  

2. Hoạt động học tập của trẻ mẫu giáo và sự hình thành biểu tượng về 
kích thước cho trẻ. 

2.1 Hoạt động học tập của trẻ mẫu giáo:  
Như chúng ta đã biết hoạt động học tập là hoạt động của sự biến đổi chính 

chủ thể của hoạt động này. Đây chính là mục đích của hoạt động học tập. Đối 
tượng của hoạt động học tập là hệ thống tri thức, khái niệm kỹ năng, kỹ xảo, 
chuẩn mực, lối sống, hành vi, động cơ của hoạt động học tập.  

Hoạt động học tập không phải là hoạt động tự do, tự nguyện mà mang 
tính chất bắt buộc. 

Ở lứa tuổi mẫu giáo hoạt động học tập chưa thể đầy đủ được, mà sẽ hình 
thành dần ở tuổi học sinh phổ thông, nhưng trong nhiều hoạt động đặc biệt là 
hoạt động vui chơi ở trẻ mẫu giáo đã xuất hiện những yếu tố của hoạt động học 
tập.  



Trong cuộc sống hàng ngày trẻ tiếp thu được một lượng thông tin đáng kể 
về thế giới xung quanh do trẻ trực tiếp nhìn thấy, nghe thấy và sờ thấy. Nghe 
người lớn kể chuyện hoặc qua phim ảnh nhờ đó thế giới biểu tượng của trẻ ngày 
càng phong phú và làm nảy sinh tính ham hiểu biết ở trẻ. Nhiều trẻ em đã quan 
tâm đến nguyên nhân của những hiện tượng muôn màu, muôn vẻ và mối quan 
hệ của chúng trong thế giới tự nhiên, trong đời sống xã hội.  

Tuy vậy tính ham hiểu biết của trẻ mẫu giáo vẫn chưa đủ để đảm bảo thái 
độ sẵn sàng học tập, tiếp thu tri thức một cách có hệ thống trong các môn học. 

Để hình thành những hứng thú bền vững và nảy sinh những kỹ năng hoạt 
động trí tuệ chuẩn bị cho trẻ vào trường phổ thông. Trong truờng mẫu giáo cô 
giáo dạy trong các hình thức có tổ chức đặc biệt gọi là "Tiết học" đó là khoảng 
thời gian nhất định được tăng dần theo lứa tuổi. 

Mẫu giáo bé   : 15 - 20 phút 
Mẫu giáo nhỡ : 20 - 25 phút 
Mẫu giáo lớn  : 25 - 30 phút 

"Tiết học" trong trường mầm non thường mang tính tổng hợp, "tiết học" 
hiện nay ở trường mầm non gọi là "hoạt động học tập" và lấy trò chơi (đặc biệt 
là trò chơi học tập) làm phương pháp chủ yếu nhằm tiếp thu một lĩnh vực văn 
hoá nào đó chứ không phải lĩnh hội của môn khoa học khác với "tiết học".  ở 
trường phổ thông, một hình thức dạy học có tổ chức chặt chẽ, có những yêu cầu 
nghiêm ngặt về việc tiếp thu tri thức, còn 'tiết học" ở trường mầm non được tổ 
chức linh hoạt mang tính tổng hợp hơn, trong đó trò chơi học tập giữ một vai trò 
vô cùng quan trọng. 

Trong "tiết học", chủ yếu thông qua các trò chơi học tập, niềm hứng thú 
với các lĩnh vực tự nhiên, xã hội có khả năng xuất hiện ở hầu hết trẻ em mẫu 
giáo. Trong tiết học cô giáo đã giúp trẻ bắt đầu tiếp cận với quy luật chung của 
sự vật và hiện tượng xung quanh. Dần dần trẻ nhận thấy rằng chính hoạt động 
học tập là con đường dẫn tới những khám phá kỳ diệu ấy. 

- Lứa tuổi mẫu giáo, hoạt động học tập tuy chưa đạt tới dạng chính thức 
nhưng đã xuất hiện những yếu tố cần thiết cho việc học tập. Việc tổ chức trò 
chơi có định hướng cùng với tổ chức các tiết học vừa sức và phù hợp với đặc 
điểm phát triển của trẻ sẽ làm thúc đẩy yếu tố của hoạt động học tập được nảy 
sinh một cách thuận lợi, chuẩn bị tốt cho trẻ học tập ở trường phổ thông. 

 
2.2 Tổ chức tự học "Toán" cho trẻ mẫu giáo lớn : 

  
Việc tổ chức dạy trẻ trên tiết học có ý nghĩa quan trọng trong quá trình dạy trẻ 
làm quen với toán. Nhằm hệ thống hóa chính xác hóa các biểu tượng, những 
kiến thức, kỹ năng cần thiết cho trẻ. Phát triển khả năng chú ý có chủ định, rèn 
luyện và phát triển các thao tác tư duy, khả năng phân tích so sánh tổng hợp, 
khái quát hoá phát triển ngôn ngữ và tính tích cực, tự giác, chủ động trong học 
tập góp phần hoàn thiện và phát triển năng lực quan sát thúc đẩy sự ham hiểu 
biết của trẻ. 



 - Hình thành và rèn luyện cho một số kỹ năng, thói quen trong học tập 
biết  chú ý lắng nghe và thực hiện theo sự hướng dẫn của cô giáo. 
 - Đặc điểm cơ bản của tiết học dạy trẻ "làm quen với toán" là thông qua 
việc tổ chức cho trẻ hoạt động với đồ vật (dưới hình thức vui chơi) để rèn luyện 
hay lĩnh hội những kiến thức, kỹ năng cần thiết. Trong hoạt động đó thì chỉ phải 
đóng vai trò chủ thể, tích cực hoạt động, cô giáo đóng vai trò là người thiết kế, 
tổ chức, hướng dẫn trẻ thực hiện tiến trình hoạt động nhận thức.  

* Cấu trúc một tiết học toán gồm 3 phần: 
 + Phần 1: Ôn tập củng cố kiến thức, kỹ năng đã học có liên quan hỗ trợ 
giải quyết yêu cầu của phần 2. 
 + Phần 2: Hình thành những biểu tượng mới. 
 + Phần 3: Vận dụng kiến thức, kỹ năng vừa hình thành vào các hoạt động 
khác.  

 
II/ HOẠT ĐỘNG VUI CHƠI VÀ SỰ HÌNH THÀNH BIỂU TƯỢNG HÌNH 

KHỐI CHO TRẺ MẪU GIÁO LỚN. 
1. Hoạt động vui chơi: 

 Vui chơi là hoạt động chủ đạo của trẻ mẫu giáo, là hoạt động phù hợp với 
nhu cầu, khả năng và hứng thú của trẻ tạo ra những nét tâm lý đặc trưng cho lứa 
tuổi mẫu giáo. Những phẩm chất tâm lý và những đặc điểm nhân cách của trẻ 
mẫu giáo được hình thành và phát triên mạnh mẽ nhất trong hoạt động vui chơi 
tạo nên những biến đổi về chất trong tâm lý trẻ, chuẩn bị cho trẻ chuyển sang 
một giai đoạn phát triển cao hơn được hình thành chính trong hoạt động này. 
Trong hoạt động vui chơi những yếu tố của hoạt động khác cũng được hình 
thành như học tập, lao động, giao tiếp ... Sau này có ý nghĩa độc lập và trở thành 
hoạt động chủ đạo. Hoạt động vui chơi của trẻ em đa dạng phong phú, nó bao 
gồm các loại trò chơi khác nhau . 
  - Trò chơi đóng vai trò theo chủ đề. 
  - Trò chơi lắp ghép, xây dựng 
  - Trò chơi đóng kịch 
  - Trò chơi học tập 
  - Trò chơi vận động 
 Nhưng ở đề tài này phạm vi nghiên cứu giới hạn là trò chơi học tập. 

2. Trò chơi học tập: 
a). Khái niệm về trò chơi học tập: 

 Trò chơi học tập là trò chơi có luật và có nội dung định trước. Là trò chơi 
của sự nhận thức hướng đến sự mở rộng chính xác hóa, hệ thống hoá biểu tượng 
của trẻ về thế giới xung quanh, hướng đến sự phát triển các năng lực trí tuệ, giáo 
dục lòng ham hiểu biết cho trẻ, trong đó nội dung học tập được kết hợp với hình 
thức chơi. 
 Ngoài ra trò chơi học tập còn mang những đặc điểm chung của trò chơi 
trẻ em và chứa đựng tất cả hững đặc điểm của trò chơi có luật. Sự có mặt của 
luật chơi và nội dung chơi cho phép trẻ có thể nắm vững luật chơi và tự tổ chức, 



thực hiện trò chơi. Trò chơi học tập mang tính tự lập, tự điều khiển gồm các loại 
trò chơi học tập sau : 
 - Trò chơi học tập với đồ vật và tranh ảnh được tiến hành với những đồ 
vật, đồ chơi khác nhau. 
 - Trò chơi học tập bằng lời nói. 
 - Trò chơi vừa dùng lời nói vừa dùng đồ vật. 
 - Cùng với những trò chơi khác, trò chơi học tập là trò chơi mà luật chơi 
được quy định cụ thể rõ ràng, trong trò chơi học tập, vui chơi và hoàn cảnh chơi 
được dấu . 
 - Trong trò chơi học tập, mọi trẻ đều được tham gia một cách bình đẳng 
và việc thực hiện được trò chơi là tiêu chuẩn khách quan để đánh giá năng lực 
trẻ. 
 - Nội dung giáo dục của trò chơi học tập gắn liền với nhiệm vụ chơi trong 
các hành động chơi, trong các luật chơi và nó không đặt ra cho trẻ những nhiệm 
vụ độc lập. 

* Cách chơi của trò chơi học tập : 
Trò chơi học tập mang một cấu trúc chơi hoặc đặc biệt với các thành 

phần, nhiệm vụ, nhận thức, luật chơi, hành động chơi và kết quả . 
Nhiệm vụ nhận thức: Trò chơi học tập đặt ra trước trẻ như một bài toán 

mà trẻ phải giải quyết trên những điều kiện đã cho. Nó khêu gợi tính hứng thú, 
tính tích cực, nguyện vọng chơi của trẻ. 

Trong trường mẫu giáo, nhiệm vụ nhận thức do giáo viên xác định đưa 
vào mục đích dạy học nội dung chương trình trên cơ sở những đặc điểm nhận 
thức của trẻ và phản ánh hoạt động dạy của giáo viên. Trong nhiều trò chơi học 
tập, nhiệm vụ nhận thức là thành phần cơ bản trong trò chơi học tập. 

+ Luật chơi (còn gọi là quy tắc chơi) là những quy định chung mà những 
người tham gia phải thực hiện. Luật chơi là tiêu chuẩn đánh giá hành động chơi 
đúng hay sai. Nếu luật chơi không được thiết lập sớm thì hành động chơi sẽ tản 
mạn và có thể không thực hiện được qua việc thực hiện luật chơi ta giáo dục trẻ 
khả năng định hướng, giáo dục phẩm chất và ý chí tình cảm.  

Luật chơi là một phần quan trong không thể thiếu được trong trò chơi học 
tập. 

+ Hành động chơi: Là hành động mà trẻ thực hiện trong khi chơi, các 
hành động chơi trong trò chơi học tập chủ yếu là hành động nhận thức để giúp 
trẻ có được biểu tượng đúng đắn về các đối tượng xung quanh theo những dấu 
hiệu bên ngoài (màu sắc, hình dạng...)  

- Số lượng và tính chất của hành động chơi khác nhau ở các độ tuổi mẫu 
giáo bé là sự lặp đi lặp lai của 1-2 hành động, còn ở mẫu giáo lớn là 5-6 hành 
động liên tiếp và phức tạp hơn . 

- Nhiệm vụ nhận thức, luật chơi và hành động chơi có mối liên hệ chặt 
chẽ với nhau. Nhiệm vụ nhận thức và hành động chơi làm thành nội dung chơi. 
Luật chơi quyết định hành động chơi và qua đó giải quyết nhiệm vụ nhận thức 



giúp trẻ hình thành biểu tượng về thế giới xung quanh một cách đầy đủ và chính 
xác. 

+ Kết quả chơi: Lúc kết thúc trò chơi trẻ hoàn thành một nhiệm vụ nhận 
thức nào đó. (Đoán được câu đố, nói đúng tên và đặc điểm của sự vật...) Kết quả 
chơi khuyến khích trẻ tích cực tham gia vào những trò chơi tiếp theo.  
 Đối với cô giáo kết quả chơi luôn luôn là chỉ tiêu về mức độ thành công 
giải quyết hành động học tập của trẻ. 

* Đồ chơi trong các trò chơi học tập. 
 Đồ chơi là công cụ, phương tiện để tiến hành trò chơi học tập, đồ chơi 
được giáo viên sử dụng với tư cách là phương tiện điều khiển hoạt động nhận 
thức của trẻ trong trò chơi học tập. 
 Dưới sự hướng dẫn của giáo viên. Đồ chơi là cơ sở vật chất bên ngoài cho 
những hành động bên trong của trẻ. Nó thúc đẩy trẻ liên tiếp kết thành nhóm, 
cùng nhau phối hợp hành động để thực hiện nội dung chơi. Đồ chơi giúp cho 
quá trình nhập tâm của trẻ được dễ dàng và từ đó biểu tượng về sự vật, hiện 
tượng cũng nhanh chóng được hình thành. 
 - Đồ chơi dùng trong các trò chơi học tập nhằm hình thành biểu tượng về 
kích thước cho trẻ mẫu giáo lớn bao gồm: 

+ Vật thật: Những sự vật, hiện tượng có sẵn trong thiên nhiên gần gũi 
xung quanh trẻ. 
 + Các đồ chơi miêu tả làm bằng nhựa, kẻ bìa Cattông, giấy màu, tranh 
ảnh, mô hình gỗ. Trò chơi học tập đối với sự phát triển trí tuệ của trẻ mẫu giáo 
đặc biệt là sự hình thành các biểu tượng về hình khối cho trẻ. 
 - Trò chơi tập làm một dạng hoạt động thực hành trong đó trẻ vận dụng 
vốn hiểu biết và khả năng tư duy của mình để giải quyết nhiệm vụ nhận thức. 
Dưới dạng hoạt động chơi hấp dẫn, không bị gò bó, trò chơi học tập tạo ra hoàn 
cảnh chơi sinh động đòi hỏi trẻ vận động tri thức một cách đa dạng, thúc đẩy 
hoạt động trí tuệ cần thiết cho trẻ được hình thành như: Sự nhanh trí, tính linh 
động sáng tạo, tính kiên trì . 
 Trò chơi học tập còn là phương tiện tốt để khắc phục những mặt khó khăn 
trong hoạt động tư duy của trẻ, từng bước nâng cao trình độ phát triển tư duy 
của trẻ.  
 Trò chơi học tập tạo khả năng thực hiện nhiệm vụ giáo dục và dạy trẻ 
thông qua hình thức hoạt động vừa sức, hấp dẫn đối với trẻ, trong trò chơi học 
tập, trẻ giải quyết nhiệm vụ nhận thức dưới hình thức chơi nhẹ nhàng, thoải mái. 
 Việc thực hiện các thao tác, hành động chơi chính là thực hiện các nhiệm 
vụ nhận thức do đó tính tích cực nhận thức của trẻ được nâng cao. 

* Tóm lại: 
 Trò chơi học tập có ảnh hướng giáo dục sâu sắc đến trẻ mẫu giáo, được 
coi là một trong những phương tiện để hình thành những biểu tượng về thế giới 
xung quanh nói chung, biểu tượng về hình khối nói riêng. Trò chơi học tập góp 
phần phát triển năng lực trí tuệ, đồng thời góp phần giáo dục phẩm chất đạo đức 
cho trẻ như tính thật thà, tính tổ chức, tính tự lực, tính đoàn kết.  



3. Tổ chức trò chơi học tập : 
a) Những yêu cầu khi tổ chức trò chơi học tập cho trẻ mẫu giáo. 

 - Khi tổ chức trò chơi học tập vừa phải chú ý đến mục đích dạy học (củng 
cố kiến thức, rèn luyện kỹ năng) vừa phải chú ý thích đáng đến mục đích giáo 
dục (Rèn luyện những phẩm chất đạo đức, những quy tắc ứng xử). 
 - Để tiến hành chơi được phải giúp trẻ nắm được luật chơi. Trẻ không 
chơi được có thể do chưa hiểu biết luật chơi chứ không phải do chưa nắm vững 
các kiến thức cần thiết. Tuỳ theo lứa tuổi và mức độ phức tạp của trò chơi cô có 
thể giải thích luật chơi, làm mẫu, hướng dẫn nhóm nhỏ chơi sau đó mở rộng ra 
nhóm khác. 
 Cần đa dạng hoá các trò chơi học tập để trẻ có thể vận dụng kiến thức 
hoặc rèn luyện kỹ năng trong các tình huống khác nhau như vậy có tác dụng 
cũng cố vững chắc hơn . 

Nội dung, hành động và luật chơi phải được phức tạp hoá dần. 
Không nên kéo dài thời gian chơi hoặc chơi đi chơi lại nhiều lần một trò 

chơi học tập sẽ làm trẻ chán, trò chơi dễ đơn điệu. 
b) Phương pháp tổ chức trò chơi học tập : Gồm 3 bước : 
+ Bước 1 : Hướng dẫn trò chơi: 

- Cô giải thích nội dung chơi, luật chơi, hướng dẫn chơi thử. 
+ Bước 2 : Theo dõi quá trình chơi. 

- Theo dõi việc hành động chơi, luật chơi. 
- Theo dõi khả năng tư duy ngôn ngữ của trẻ. Động viên khuyến 

khích trẻ chơi theo dõi tiến độ chơi. 
+ Bước 3 : Nhận xét đánh giá sau khi chơi. 

- Nhận xét thực hiện nắm vững luật chơi. 
- Nhận xét thành tích của trẻ trong trò chơi. 
- Nhận xét những quan hệ của trẻ trong nhóm chơi. 

 
 

CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG   
THỰC TRẠNG  CỦA VIỆC TỔ CHỨC TRÒ CHƠI  HỌC TẬP  NHẰM 

HÌNH THÀNH NHỮNG BIỂU TƯỢNG VỀ HÌNH DẠNG VÀ KHỐI 
 
I/ VÀI NÉT VỀ TRƯỜNG MẦM NON SƠN CA THỊ TRẤN ĐẮK HÀ, HUYỆN 

ĐẮK HÀ. TỈNH KON TUM. 
  Trường Mầm non Sơn ca caThị trấn Đắk Hà - Huyện  Đắk hà - Tỉnh kon 

Tum được thành lập từ năm 1993 cho đến nay được 13 năm. Trường được đặt 
ngay trung tâm Thị trấn Đắk Hà. Trong những năm đầu thành lập trường còn 
gặp nhiều khó khăn như: Trụ sở làm việc chưa ổn định ,cơ sở vật chất thiếu thốn 
các phòng học hầu hết ở tình trạng xuống cấp , trường chưa mở được các lớp 
học bán trú, chưa có các phòng chức năng, chất lượng đội ngũ giáo viên và học 
sinh chưa đồng đều. Thực hiện Quyết định số 45/2001/QĐ - BGD&ĐT ngày 
26/12/2001 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về quy chế công nhận trường 



mầm non đạt chuâne quiốc gia giai đoạn 2002 – 2005, và Quyết định 
số161/2002/QĐ - TTg ngày 15/11/2002 của Thủ tướng chính phủ vầ một số 
chính sách phát triển mầm non nhà trường tiếp tục ổn định và phát triển. từ bước 
đầu nhà trường mới chỉ có 123 cháu với 6 lớp học và 07 CBGV, đến nay đã có 
257 cháu với 8 lớp học và 25 CBGV – CNV. 100% CBGV đạt trình độ chuẩn 
trở lên, 100% các cháu được ăn ở bán trú , các lớp đều được chia theo độ tuổi và 
thực hiện theo chương trình đổi mới. Tỉ lệ huy động trẻ trong độ tuổi nhà trẻ ra 
lớp 30,6%, trẻ mẫu giáo 89,5% riêng trẻ 5 tuổi đạt tỉ lệ 199%, chất lượng chăm 
sóc giáo dục trẻ ngày càng được năng cao 

 Qua một chặng đường 13 năm phấn đấu, xây dựng và phát triển trường 
trường đã trở thành một ngôi trường khang trang, sạch đẹp , có đầy đủ các trang 
thiết bị, đồ dùng đồ chơi đảm bảo cho trẻ phát triển một cách toàn diện . Trường 
đã liên tục là đơn vị thi đua xuất sắc, được công nhận là trường mầm non đạt 
chuẩn quốc gia vào tháng 10/ 2003 được thủ tướng chính phủ tặng bằng khen. 3 
năm liền từ năm 2003 – 2005 là đơn vị lá cờ đầu ngành học mầm non tỉnh kon 
tum. Năm học 2004 – 2005 trường đã vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng 
huân chương lao động hạng ba. Đây là bước đi vững chắc để trường mầm non 
Sơn ca tiếp tục xây dựng và phát triển. 

II/ TỔ CHỨC QUÁ TRÌNH KHẢO SÁT THỰC TRẠNG 
1. Mục đích khảo sát:  

 Xây dựng cơ sở thực tiễn trên cơ sở đó đề xuất một số biện pháp tổ chức 
trò chơi học tập nhằm hình thành những biểu tượng về hình khối cho trẻ mẫu 
giáo lớn. 

2. Đối tượng khảo sát:  
 Giáo viên tham gia dạy lớp 5-6 tuổi ở  trường: Mầm non Sơn ca - huyện 
Đăk Hà. 

3. Nội dung khảo sát: 
 Thực trạng việc sử dụng một số biện pháp tổ chức trò chơi học tập nhằm 
hình thành biểu tượng về hình khối cho trẻ mẫu giáo lớn. 

- Phân tích nguyên nhân của thực trạng trên. 
4. Phương pháp khảo sát 

 - Quan sát tự nhiên 
 - Phỏng vấn 
 - Thống kê Toán học 
 - Khảo sát bằng Anket 

5. Chọn mẫu khảo sát 
 Các giáo viên có nhiều năm dạy mẫu giáo lớn và hiện đang trực tiêp dạy 
lớp mẫu giáo lớn ở Truờng Mầm non Sơn Ca 
 Thời gian khảo sát: 

 Từ 15/10/2005 đến 15/12/2005 
 
III/  THỰC TRẠNG VỀ VIỆC TỔ CHỨC TRÒ CHƠI HỌC TẬP NHẰM HÌNH 

THÀNH BIỂU TƯỢNG VỀ HÌNH KHỐI CHO TRẺ MẪU GIÁO LỚN. 



1. Tiến hành khảo sát 
1.1. Khảo sát quá trình tổ chức trò chơi học tập: 

a). Mục đích quan sát: 
 Dự các trò chơi học tập do giáo viên của các trường tổ chức. Nhằm nhận 
xét tìm ra mức độ sử dụng trò chơi học tập hình thành biểu tượng về hình khối 
cho trẻ mẫu giáo lớn. 
 - Rút ra những ưu điểm và tồn tại 

b). Nội dung quan sát trò chơi học tập gồm những nội dung sau: 
 - Khai thác nội dung trò chơi (sát với nội dung tiết học làm quen với toán) 
nhằm hình thành những biểu tượng về hình khối cho trẻ. 
 Biện pháp tổ chức trò chơi: Có phát huy được tính tích cực hoạt động của 
trẻ hay không? Có phù hợp với đặc điểm lứa tuổi của trẻ hay không? Có hấp dẫn 
hay không? 

* Kết quả trò chơi: 
 + Trẻ chơi có vui không? 
 + Trẻ đã hình thành biểu tượng về hình khối ở mức độ nào? 
 + Mức độ nhận biết 
 + Mức độ nhớ lại 
 + Mức độ sử dụng độc lập 
 + Mức độ cao của tái hiện sáng tạo 

c) Cách lấy số liệu và kỹ thuật đo:  
 Người quan sát nắm vững về mục đích, yêu cầu quan sát và cách thức ghi 
chép nội dung cần quan sát. 
 - Trước khi dự trò chơi, người quan sát được nghiên cứu kế hoạch của 
giáo viên, ghi chép rõ mục đích, cách tổ chức trò chơi mà giáo viên đã xác định 
trong giáo án. 
 - Trong quá trình dự trò chơi, người quan sát ghi lại chi tiết toàn bộ hoạt 
động của giáo viên và hoạt động của trẻ dưới phần ghi chép có nhận xét, phân 
tích, đánh giá thành công và chưa thành công trong trò chơi đã định sau khi đã 
thu đầy đủ các bản ghi chép trên, tiến hành phân tích, thống kê số liệu tính kết 
quả theo phần trăm. 

2 . Khảo sát bằng Anket 
2.1. Mục đích: 

 Để tìm ra nguyên nhân ảnh hưởng tới quá trình tổ chức trò chơi học tập 
nhằm hình thành  biểu tượng về hình khối cho trẻ mẫu giáo lớn. 

2.2. Nội dung khảo sát bằng Anket 
+ Những nguyên nhân chủ quan: 
- Nhận thức của giáo viên về vị trí của trò chơi học tập trong việc hình 

thành biểu tượng về hình khối của trẻ mẫu giáo lớn. 
- Khả năng khai thác trò chơi học tập gợi ý trong chương trình "Chăm sóc, 

giáo dục trẻ mẫu giáo lớn" để hình thành biểu tượng về hình khối cho trẻ mẫu 
giáo lớn. 



- Những cố gắng, tìm tòi xây dựng các trò chơi học tập mới nhằm hình 
thành những biểu tượng mới về hình khối cho trẻ mẫu giáo lớn. 

+ Những nguyên nhân khách quan: 
- Cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ cho việc tổ chức trò chơi học tập. 
2.3. Xây dựng bộ Anket: 

 - Xây dựng thành những câu hỏi đóng (điều tra biểu đạt, câu trả lời cho 
câu hỏi đặt ra người được khảo sát lựa chọn câu trả lời thích hợp rồi điền ký 
hiệu vào). 
 - Những câu hỏi mở (người điều tra ra câu hỏi, người được điều tra tự lựa 
chọn câu trả lời thích hợp). 
 - Câu hỏi nhằm thu thập thông tin phục vụ cho đề tài không đánh giá 
người trả lời. 

2.4. Cách lấy số liệu và kỹ thuật đo: 
 - Giáo viên tham gia thực nghiệm được nhận phiếu khảo sát và hướng dẫn 
đầy đủ về mục đích, yêu cầu cách ghi trên phiếu. 
 - Tiến hành thu phiếu, phân tích và tập hợp theo nội dung khảo sát ghi 
thành số liệu thống kê, tính kết quả theo tỷ lệ phần trăm số phiếu đã thu. 

3. Phân tích kết quả khảo sát: 
    * Trình độ đào tạo của giáo viên: 

- Cao đẳng sư phạm 1/20 cô, đạt 5% 
 - Trung cấp sư phạm: 19/20 cô, đạt 95% 
 - Sơ cấp: 0 

- Đang tham gia học các lớp Đại học và Cao đẳng sư phạm mầm non tại 
tỉnh nhà : 15/20 cô, đạt 75% 

- Chưa qua đào tạo: 0% 
Thâm niên công tác và số năm dạy mẫu giáo của giáo viên 

 

Dưới 5 năm Từ 5-10 năm Từ 11-15 năm Trên 15 năm 
30% 25% 25% 20% 

 
 

 * Nhận xét: 
 - Kết quả điều tra cho thấy hầu hết các giáo viên dạy lớp mẫu giáo 5 tuổi 
ở trường đều được đào tạo trình độ từ trung cấp trở lên, có tinh thần học tập 
nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, song đa số giáo viên thâm niên giảng dạy còn 
ít. Đây cũng là 1 nguyên nhân của việc xây dựng trò chơi học tập để hình thành 
biểu tượng về hình khối cho trẻ mẫu giáo lớn kết quả chưa cao.  

- Cơ sở vật chất nhà truờng tương đối tốt, phương tiện phục vụ đầy đủ 
việc thực hiện chương trình hiện hành nghiêm túc. 
 - Thực trạng của việc tổ chức trò chơi học tập cho trẻ mẫu giáo lớn nhằm 
hình thành biểu tượng về các thuộc tính không gian cho trẻ. 
 * Nhận thức của giáo viên: 
 + 100% giáo viên nhận thức được vai trò quan trọng của việc tổ chức trò 
chơi học tập cho các cháu. trong giảng dạy cũng như trong việc hình thành biểu 
tượng về hình khối cho trẻ. Phần đông giáo viên cho rằng sử dụng trò chơi học 



tập nhằm chủ yếu củng cố hệ thống hoá kiến thức cho trẻ đầu tư nhiều công sức, 
nhiều thời gian. 
 + Số lượng trò chơi học tập được giáo viên sử dụng ở lớp mình trong năm 
học 2004-2005: Có 23 trò chơi học tập được sử dụng trong năm học 2004-2005 
hầu hết các trò chơi sử dụng trong các tiết học. Thời gian chơi ít, rất nhiều trò 
chơi học tập tổ chức nhằm hình thành biểu tượng về hình khối cho trẻ.  
    * Tên những trò chơi được sử dụng: 
 

1.Tìm nhà 13. Tìm bạn thân 
2. Hãy tìm đồ vật có hình này 14. Hãy tìm đúng chỗ của mình 
3. Đây là cái gì? làm bằng gì? 15. Tặng quà cho bạn 
4. Hãy làm lại như cũ 16. Thi xem ai nói đúng 
5. Truyền tin 17. Cửa hàng may mặc 
6. Đoán xem ai vào 18. Thi ai nhanh hơn 
7. Tìm người láng giềng 19. Trồng cây 
8. Bịt mắt nghe tiếng 20. Tay ai khéo 
9. Cửa hàng bán hoa 21. Ai nhanh tay nhanh mắt 
10. Đồng hồ 22 Người hoạ sỹ giỏi 
11. Cánh cửa kỳ diệu 23. Hái quả 
12. Người chăn nuôi giỏi  

 

 
 

Mục đích của việc sử dụng trò chơi học tập của giáo viên: 
 

 

Tác dụng Số GV đồng ý với ý kiến Tính % 
1. Củng cố hệ thống hoá kiến thức 13/20 cô 65% 
2. Dạy trẻ những kiến thức mới 2/20 cô 10% 
3. Phát triển trí nhớ 1/20 cô 5% 
4. Phát triển các giác quan 3/20 cô 15% 
5. Gây hứng thú học tập cho trẻ 1/20 cô 5% 
 

* Nhận xét: 
 100% số giáo viên đã nhận rõ vai trò của trò chơi học tập - tác dụng của 
nó đối với sự phát triển trí tuệ của trẻ nói riêng và đối với sự phát triển toàn diện 
nói chung.  
 Tuy nhiên hầu hết giáo viên ở trường đều cho rằng trò chơi học tập chủ 
yếu nhằm củng cố kiến thức cho trẻ. Họ cho rằng trò chơi học tập phát triển trí 
nhớ, gây hứng thú học tập cho trẻ, cũng có thể sử dụng trò chơi học tập để dạy 
trẻ những kiến thức mới cho trẻ, nhưng chỉ ở lớp mẫu giáo lớn và ở một số bài. 
Vì tổ chức  trò chơi học tập nhằm hình thành biểu tượng về hình khối là rất khó, 
đòi hỏi phải có sự nỗ lực giữa cô và trẻ.  
 * Nguyện vọng đề nghị của giáo viên: 



 - Trò chơi học tập trong chương trình còn ít, đơn điệu, ít hấp dẫn cần 
nghiên cứu để bổ sung thêm trò chơi có nội dung hay phù hợp với các chủ điểm 
với nội dung dạy đổi mới, hấp dẫn trẻ hơn.  
 - Có kế hoạch xây dựng bổ sung phòng học rộng hơn, mua sắm thêm đồ 
chơi tạo điều kiện cho cô và cháu trong việc tổ chức trò chơi học tập. 

* Tóm lại: Qua nghiên cứu thực trạng của việc sử dụng trò chơi học tập 
của lớp mẫu giáo lớn địa bàn trường mầm non Sơn Ca tôi nhận xét như sau: 
 + Đội ngũ giáo viên có tâm lòng nhiệt tình yêu nghề, tích cực tìm tòi 
nghiên cứu tài liệu, làm đồ chơi, sử dụng trò chơi học tập để tổ chức giáo dục 
cho trẻ. 
 + Trò chơi học tập thường được tổ chức ngắn, nhanh sau tiết học nhằm 
củng cố kiến thức cho trẻ. 
 + Trò chơi học tập được sử dụng để hình thành biểu tượng về hình khối 
cho trẻ ít, đơn giản, chưa thực sự hấp dẫn.  
 + Nhiều ý kiến còn cho rằng: Việc tổ chức trò chơi học tập khó hơn so với 
việc tổ chức các trò chơi khác. 

* Nguyên nhân của thực trạng trên:  
+ Nguyên nhân chủ quan: 

 - Nhận thức của giáo viên về vai trò của trò chơi học tập nhằm hình thành 
những biểu tượng về hình khối cho trẻ mẫu giáo lớn đã đúng nhưng chưa đầy 
đủ. 100% giáo viên cho rằng: trò chơi học tập là phương tiện quan trọng để dạy 
trẻ nhưng tổ chức một trò chơi học tập có nội dung sát với nội dung bài họ nhằm 
hình thành biểu tượng về hình khối cho trẻ thì mất nhiều thời gian chuẩn bị, đòi 
hỏi trình độ giáo viên phải cao.  
 - Kết quả phiếu khảo sát về việc sử dụng các hình thức tổ chức để hình 
thành biểu tượng về hình khối cho trẻ mẫu giáo lớn như sau: 
 - Tổ chức tiết dạy trên tiết: 50% 
 - Với hoạt động góc: 40% 
 - Với hoạt động khác: 5 % 
 - Dạo chơi tham quan: 5%  
  - Phương pháp giáo viên đánh giá tốt nhất để hình thành những biểu tượng về 
hình khối cho trẻ đó là:  
 . Phương pháp trực quan (thứ 1) 
 .  Phương pháp dùng trò chơi (thứ 2) 
 Như vậy họ cho rằng tiết học có vị trí quan trọng nhất và tổ chức trò chơi 
tập nhằm hình thành biểu tượng về hình khối cho trẻ mẫu giáo lớn được đánh 
giá ở vị trí thứ 2. 
 -  Giáo viên chưa khai thác được nội dung các trò chơi trong chương trình 
để hình thành biểu tượng về hình khối cho trẻ mẫu giáo lớn.  
 - Chưa thiết kế được nhiều trò chơi mới bổ sung cho chương trình nhằm 
phát huy khả năng sáng tạo của trẻ.  

 + Những nguyên nhân khách quan: 



 - Đồ dùng, đồ chơi vẫn thiếu, chưa đa dạng về thể loại. Kết quả khảo sát 
đồ chơi của trẻ em ở trường là :  
 - Đồ chơi bằng tranh ảnh, bìa:  
 - Đồ chơi bằng nhựa: 
 - Các đồ chơi tự tạo khác: 
 Thực trạng đồ chơi ở trường còn thiếu, chất lượng không tốt. Đồ chơi do 
giáo viên tự tạo bằng nguyên liệu đơn giản, vì vậy việc tổ chức trò chơi học tập 
còn nhiều khó khăn.  

* Có thể khắc phục tình trạng trên bằng những biện pháp sau:  
- Cần nâng cao nhận thức của giáo viên trong việc sử dụng trò chơi nhằm 

hình thành biểu tượng về hình khối cho trẻ.  
- Cần có sự hướng dẫn cụ thể bằng sách vở, lý luận và tổ chức tập huấn để 

giáo viên hiểu biết sâu sắc về cách thức tổ chức trò chơi học tập.  
- Nghiên cứu bổ sung thêm các trò chơi mới, hấp dẫn phản ánh nội dung 

dạy học và giáo dục.  
- Xây dựng phòng học rộng hơn và mua sắm đồ chơi đa dạng phong phú 

cho trẻ.  



CHƯƠNG III 
XÂY DỰNG MỘT SỐ TRÒ CHƠI  HỌC TẬP NHẰM HÌNH THÀNH 

NHỮNG BIỂU TƯỢNG VỀ HÌNH KHỐI CHO TRẺ MẪU GIÁO LỚN. 
 

I/  MỤC ĐÍCH, NỘI DUNG, NGUYÊN TẮC XÂY DỰNG TRÒ CHƠI HỌC 
TẬP VÀ CÁCH THỨC THỰC HIỆN: 

1. Mục đích:  
 Xây dựng trò chơi học tập khai thác nội dung của tiết học "làm quen với 
toán" nhằm hình thành biểu tượng về hình khối cho trẻ mẫu giáo lớn.  

2. Nội dung:  
Những biểu tượng sơ đẳng về hình khối cần hình thành cho trẻ mẫu giáo 

lớn được quy định trong chương trình "Chăm sóc và giáo dục mẫu giáo" với khả 
năng và thời gian nghiên cứu có thời hạn bài tập chỉ nghiên cứu các biểu tượng 
về hình khối của đối tượng.  
 Dạy trẻ thao tác đo, so sánh đơn giản và sử dụng phép đo lường đơn giản 
về để đo chiều rộng, chiều dài của các cạnh của hình hoặc khối. 

3. Nguyên tắc:  
+ Xây dựng các trò chơi học tập phản ánh được nội dung cơ bản của tiết 

học "làm quen với toán" 
 + Đảm bảo mục đích: hình thành biểu tượng về hình khối cho trẻ mẫu 
giáo lớn. 
 + Đảm bảo những yêu cầu cơ bản của trò chơi học tập. 
 + Đảm bảo phải phù hợp với đặc điểm tâm lý của trẻ mẫu giáo lớn. 
 + Đảm bảo những tri thức, kỹ năng, kỷ xảo đã có ở trẻ. 
 + Đảm bảo tính đa dạng, hấp dẫn, phong phú.  
 + Đảm bảo thực hiện đúng chương trình kế hoạch của Bộ giáo dục và Đào 
tạo đã ban hành.  
 + Đảm bảo phát triển tốt nhất cho trẻ.  

 
II/ HỆ THỐNG TRÒ CHƠI HỌC TẬP DỰA TRÊN CƠ SỞ MỤC ĐÍCH, NỘI 

DUNG, NGUYÊN TẮC Ở TRÊN TÔI XÂY DỰNG TRÒ CHƠI HỌC TẬP GỒM 2 
NHÓM:  

* Nhóm 1: Các trò chơi hướng dẫn hình thành biểu tượng về khối. 
* Nhóm 2: Các trò chơi hướng dẫn hình thành biểu tượng về hình. 
1. Các trò chơi hướng dẫn hình thành biểu tượng về khối: 

*Trò chơi thứ nhất: "Ai nhanh, ai khéo"  

a. Mục đích:  
- Dạy trẻ nhận biết các khối qua trò chơi. 
- Rèn luyện sự tinh nhạy, khéo léo và phát triển thể lực của cơ thể. 
b. Chuẩn bị:  
- Mỗi cháu 2 khối: 1 khối hình chữ nhật. 

    1 khối hình vuông 
    2 cổng chui có gắn khối. 
    1 cổng chui gắn khối hình vuông 



    1 cổng chui gắn khối hình chữ nhật 
- Cháu ngồi bàn kê hình chữ U. 
c. Luật chơi:  

 Tất cả các cháu chơi xong trò chơi đều nhận biết được khối một cách 
thành thạo. 

d. Cách chơi: 
 - Cô phát cho trẻ 2 khối: 1 khối hình vuông và 1 khối hình chữ nhật rồi 
yêu cầu trẻ: 
 Tay trái cầm khối vuông lên 
 Tay phải cầm khối hình chữ nhật lên. 

Cho trẻ khởi động: Cô bật băng đài hát bài "Cùng tập thể dục" 
Cô hát: + Đây tay phải: Trẻ nói khối chữ nhật 

   + Đây tay trái: Trẻ nói khối vuông 
 Rồi cho trẻ đổi khối cho nhau, lại tập như lần 1 (trẻ nói khối đồng thời 
đưa tay lên cao) 
 Cho trẻ chạy theo vòng tròn, bạn nào có khối chữ nhật chui qua cổng có 
gắn khối chữ nhật, bạn nào có khối hình vuông chui qua cổng có gắn khối 
vuông. 

*Trò chơi thứ 2: "Ghép hình người từ các khối theo mẫu" 
a. Mục đích:  

 Rèn luyện trẻ khả năng nhận biết nhanh về các khối hình, rèn luyện sự 
khéo léo của đôi bàn tay. 

b. Chuẩn bị: 
- Các khối vuông, chữ nhật, khối trụ. 

 Mỗi khối có gắn 1 chữ cái để khi ghép thành hình người rồi có tên là "Bé 
thi tài"  
 2 chiếc bàn, 2 rổ đựng các khối. 
 Mỗi bàn để một tranh mẫu vẽ người ghép từ các khối. 

c. Cách chơi:  
- Trẻ ngồi vào lớp học cô giới thiệu cách chơi, luật chơi. 
Trong trò chơi này 2 đội sẽ thi xem đội nào xếp được hình người đúng và 

nhanh hơn, các con phải quan sat kỹ bức tranh mẫu để chúng mình xếp đúng 
nhé. 

d. Luật chơi:   
Từng bạn phải chạy tiếp sức từ dưới lên phía trên, chọn 1 khối để xếp 

hình người, sau đó chạy về chạm nhẹ vào tay người khác, bạn đó sẽ tiếp tục lên 
chơi, trong 5 phút đội nào chọn được khối đúng và ghép được hình người theo 
mẫu đội đó sẽ thắng cuộc. 
 

*Trò chơi thứ 3: Chơi cờ "Đô mi nô"  
a. Mục đích:  

 Trẻ nhận biết được các khối qua trò chơi. 
b. Chuẩn bị:  

 Quân cờ: là các khối hình vuông, chữ nhật, tam giác. 



 Trên bề mặt các quân cờ có dán các chữ cái mà trẻ đã được học. 
 Bàn cờ cho trẻ chơi. 
 Bàn kê theo nhóm. 

c. Cách chơi:  
 - Cho trẻ ngồi vào bàn theo nhóm rồi cô giới thiệu cách chơi, luật chơi. 
 - Ở trò chơi này trẻ sẽ chơi theo nhóm, quân cờ là các khối hình vuông, 
chữ nhật, tam giác, trên mặt khối có các chữ cái mà trẻ đã học.  
  d.Luật chơi:  

1 trẻ đi trước chọn 1 quân cờ (khối vuông, chữ nhật, tam giác) có chữ cái 
gì thì trẻ tiếp theo phải chọn quân cờ là khối đó và có chữ cái giống bạn và đặt 
sát vào quân cờ của bạn. Những quân cờ phải xếp cạnh nhau để tạo thành 1 khối 
lớn là khối hình chữ nhật hoặc khối vuông. Nhóm nào chơi đúng luật tạo ra 
được nhiều quân cờ nhóm đó sẽ thắng.  

*Trò chơi thứ 4: "Tay ai khéo" 
a. Mục đích:  
- Trẻ nhận được các khối vuông, chữ nhật, trụ, tam giác. 
- Trẻ nhận được các khối, các mặt của hình. 
- Rèn sự khéo léo của đôi bàn tay.  
- So sánh được sự giống và khác nhau của các khối. 
b. Chuẩn bị:  

 Đất nặn, bảng con, mẫu các khối của cô, trẻ ngồi theo nhóm. 
c. Cách chơi:  

 Luật chơi: Nhóm nào nặn được nhiều các khối vuông, khối chữ nhật, khối 
trụ, khối tam giác đúng và đẹp thì nhóm đó thắng cuộc.  
 Tất cả các nhóm khi nghe có hiệu lệnh của cô thì tất cả trẻ ở các nhóm sẽ 
bắt đầu đua. 
Cô đọc "Pí po pí po"   - là cái tô 
    Lắc la lắc lư  - là con lật đật 
    Khối cầu, khối trụ: - nặn khéo thành người 
    Giờ cô xin mời  - Bé cùng thi nặn 

Nào xin mời các bé 
Khi cô đọc: "Tích tắc tích tắc 
  Đồng hồ đã nhắc 
  Các bé nghỉ tay 
  Hội thi kết thúc" 
Các nhóm lên để đúng khối theo mẫu cô đã để sẵn. 

*Trò chơi thứ 5 "Sợi dây kỳ diệu" 
a. Mục đích: 
Trẻ căng sợi dây vòng tròn thành các hình tròn, tam giác, vuông, chữ nhật 

theo yêu cầu của cô, rèn sự khéo léo của đôi bàn tay. 
b. Chuẩn bị: 
- Mỗi trẻ 1 túi vòng (co dãn) 
- Bảng con, bàn ngồi kê thành  hình chữ U 



- Các hình mẫu của cô. 
c. Cách chơi. 
- Các cháu chuẩn bị khi nghe hiệu lệnh của cô: Nói đến hình nào thì trẻ 

nhanh tay căng sợi dây thành hình đó.  
 Chơi ngược lại: khi cô giơ hình trẻ căng sợi dây đúng và nhanh nhất theo 
các hình cô đưa lên.  

* Trò chơi thứ 6: "Tìm bạn thân"  
a. Mục đích:  

 - Luyện kỹ năng nhận biết về các hình đã học.  
b. Chuẩn bị:  

 Mỗi trẻ có các hình vuông, chữ nhật, tam giác, tròn làm bằng mũ đội đầu 
cho trẻ. 

c. Luật chơi: 
 Trẻ tìm được người bạn thân có hình giống mình theo hiệu lệnh của cô. 

d. Cách chơi:  
Cô phát cho mỗi cháu một chiếc mũ đội đầu bằng hình đã học trẻ vừa đi 

xung quang lớp vừa hát. Khi cô hô hiệu lệnh "tìm bạn" trẻ phải tìm được bạn đội 
mũ giống hình của mình, nắm lấy tay nhau ai tìm sai bạn, hoặc không tìm được 
bạn thì phải nhảy lò cò.  

Lần 2: Trẻ đổi mũ hình cho bạn khác và cách chơi như trên. 
 

* Trò chơi thứ 7: "Chiếc nón kỳ diệu" 
a. Mục đích:   

 Trẻ nhận biết, củng cố chính xác hóa những biểu tượng về hình. 
b. Chuẩn bị: 

 Chiếc nón kỳ diệu có độ quay tốt, có đế quay bằng pin. 
Các hình tròn, tam giác, chữ nhật và hình vuông gắn lên chiếc nón. 

 Mỗi trẻ có một bộ hình: vuông, tròn, chữ nhật, tam giác.  
c. Luật chơi:  

 Cô quay chiếc nón kỳ diệu, nón dừng ở ô nào, hình nào kim chỉ hình đó 
thì các cháu phải dơ hình lên, nói tên hình. 

d. Cách chơi:  
 Cô nói với trẻ mỗi cháu đã có tất cả các hình ở trong rổ đồ dùng, các cháu 
quan sát thật kỹ, nhìn cho thật tinh, cô quay chiếc nón kim chỉ vào hình nào trên 
nón trẻ tìm hình và giơ lên đọc thật to. 
Cô đọc:  "Vòng quay kỳ diệu 
  Quay thật là nhanh 
  Bé hãy nhìn tinh 
  Kim đồng hồ chỉ 
  Đến với hình nào 
  Các bé hãy mau 
  Giơ theo hình đó" 

*Trò chơi thứ 8: "Người hoạ sỹ giỏi"  
a. Mục đích:  



 Luyện tập cho trẻ nhận biết hình để tô vẽ hình cho đúng. 
b. Chuẩn bị:  
Giấy vẽ, bút màu, giá vẽ cho trẻ 

 Trẻ ngồi theo nhóm, tranh vẽ sẵn các hình tròn, vuông, chữ nhật, tam giác 
chưa tô màu, cô vẽ các hình đó thành hình người, hay các con vật đồ chơi.  

c. Cách chơi:  
 Trong trò chơi này trẻ sẽ thi xem ai làm hoạ sỹ giỏi nhất 
 Cô nói cuộc thi bắt đầu các con hãy tô màu xanh cho hình tròn, đỏ cho 
hình vuông, vàng cho hình chữ nhật, tím cho hình tam giác. Cuộc thi kết thúc tất 
cả ngừng tô, bàn nào tô nhanh, đúng màu, tô đẹp hơn thì bạn đó được nhận danh 
hiệu người hoạ sỹ giỏi. 

 
III/ THỰC NGHIỆM TỔ CHỨC MỘT SỐ TRÒ CHƠI HỌC TẬP NHẰM 

HÌNH THÀNH  HIỂU TƯỢNG  VỀ HÌNH KHỐI CHO TRẺ MẪU GIÁO LỚN.  
1. Tổ chức thực nghiệm: 
1.1. Mục đích:  

 Thực nghiệm nhằm đánh giá hiệu quả thực tế của việc tổ chức trò chơi 
học tập phản ánh nội dung cơ bản của tiết học. Nhằm hình thành biểu tượng về 
hình khối cho trẻ mẫu giáo lớn. Đồng thời kiểm tra tính đúng đắn giả thuyết 
khoa học của đề tài.  

1.2 Đối tượng thực nghiệm: 
 Thực nghiệm được tiến hành ở  lớp mẫu giáo 5-6 tuổi, Truờng mầm non 
Sơn Ca - huyện Đăk Hà. 
 Số trẻ thực nghiệm: 40 
 Số trẻ tham gia đối chứng: 40 
 Giữa hai nhóm thực nghiệm và đối chứng không có gì khác biệt về : 
  - Trình độ giáo viên 
  - Đặc điểm và khẳ năng nhận thức của trẻ. 
  - Tỷ lệ cháu trai, gái tuơng đương nhau. 
  - Điều kiện về sức khoẻ, gia đình đều tương đương nhau.  

1.3 Thời gian thực nghiệm:  
 Từ 15/10/2004 đến 15/12/2005 

1.4 Lựa chọn các bài thực nghiệm và thiết kế các trò chơi học tập phản 
ánh nội dung cơ bản của tiết học: 

a. Căn cứ vào chương trình chăm sóc trẻ mẫu giáo lớn để lựa chọn những 
bài phù hợp để tổ chức thực nghiệm cụ thể các bài được thực nghiệm.  

Bài 3: Phân biệt hình tam giác, hình vuông, hình chữ nhật, hình tròn.  
Bài 9: Trẻ nhận biết phân biệt các khối: khối cầu, khối trụ, khối vuông, 

khối chữ nhật. 
b. Thiết kế các trò chơi học tập, phản ánh nội dung cơ bản của tiết học. 
+ Sau khi đã lựa chọn các bài trong chương trình ở các lớp thực nghiệm 

giáo viên chuẩn bị các giáo án tổ chức trò chơi học tập mới thiết kế theo yêu cầu 
thực nghiệm.  



+ Ở lớp đối chứng: Giáo viên soạn bài, giảng bài như thường lệ. 
2. Tiến hành thực nghiệm:  
2.1. Chọn mẫu: 
Chọn ngẫu nhiên 2 lớp, 1 lớp thực nghiệm, 1 lớp đối chứng 
 Ở lớp đối chứng: Tiến hành cùng một bài khảo sát để xác định mức độ 

biểu tượng về hình khối của 2 nhóm đối chứng và thực nghiệm, sử dụng phương 
pháp thống kê kết quả khảo sát trẻ để xác định sự tương đương giữa 2 nhóm. 
*Phiếu khảo sát mức độ biểu tượng hình khối cho trẻ mẫu giáo lớn. 

1. Họ và tên cháu 
2.Ngày tháng năm sinh 
3. Trường: Lớp (nhóm) 
4. Ngày thực nghiệm 
5. Nội dung 
 

Yêu cầu 
Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 

Bài tập 
Bài tập 1     
Bài tập 2     
Bài tập 3     

 

2.2. Thiết kế các trò chơi thực nghiệm: 
a. Lựa chọn những trò chơi học tập trong chương trình chăm sóc giáo dục 

trẻ. 
b. Thiết kế những trò chơi học tập mới phản ánh nội dung mới của bài 

học. 
 + Các trò chơi được chọn và thiết kế là: 

1.Ai nhanh ai khéo     5. Tay ai khéo 
 2. Ghép hình người từ các khối theo mẫu 6. Tìm bạn thân 
 3. Chơi cờ Đôminô     7. Chiếc nón  kỳ diệu 
 4. Sợi dây kỳ diệu     8. Người họa sĩ giỏi 

2.3. Xây dựng bài khảo sát mức độ biểu tượng hình khối ở trẻ  
+ Mức độ 1: Sự phong phú của biểu tượng 
+ Mức độ 2: Tính chính xác được biểu tượng 
+ Mức độ 3: Khả năng vận dụng biểu tượng đã có vào hoạt động của trẻ. 
a. Tiến hành đo trước thực nghiệm:  
- Các bài tập khảo sát được xây dựng trên cơ sở nghiên cứu chương trình 

dựa trên các bài học các cháu đã học. Nhằm đánh giá mức độ biểu tượng của trẻ 
trước  thực nghiệm. 

- Bài tập khảo sát được xây dựng dưới dạng các câu hỏi ngắn, dễ hiểu (có 
gợi ý) dựa theo nội dung những biẻu tượng về hình khố cho trẻ mà chương trình 
đã đề ra. 

* Bài tập 1:  
Khảo sát phân biệt hình vuông, tam giác, chữ nhật: 



Câu 1: Cô đưa cho trẻ xem từng hình rồi hỏi trẻ đây là hình gì? 
Câu 2: Các con xem hình vuông có mấy cạnh, hình chữ nhật, hình tam giác có 
mấy cạnh. 
Câu 3: Làm thế nào để các con biết hình chữ nhật, hình vuông, hình tam giác. 

- Cách đánh giá:  
+ Câu 1: Cho phép đánh giá tính chính xác về phân biệt hình: hình vuông, 

hình chữ nhật, hình tam giác. 
Trẻ trả lời đúng, đủ: 10 điểm 
+ Câu 2: Cho phép đánh giá được khả năng vận dụng các biểu tượng đã 

có và hoạt động, yêu cầu trẻ biết được tính chất của các hình. 
Trẻ trả lời đúng, đủ: 10 điểm 
+ Câu 3: Đánh giá tính chính xác của biểu tượng về hình ở trẻ 
Trẻ trả lời đúng, đủ: 10 điểm 
Điểm tối đa là 30 điểm 
* Bài tập 2: Khảo sát sự hình thành biểu tượng về các khối 
+ Câu hỏi 1: Cô có các khối xếp thành hình người khác nhau cháu hãy 

chọn cho cô khối vuông, chữ nhật, trụ, cầu. 
+ Câu hỏi 2: Tính chất của từng khối: 
 Khối vuông, khối chữ nhật có mấy mặt 
 Khối tam giác có mấy mặt 
 Khối trụ như thế nào 
+ Câu hỏi 3: Làm thế nào để cháu biết đó là khối vuông, chữ nhật, tam 

giác, trụ. 
- Cách đánh giá:  
+ Câu 1: Cho phép đánh giá tính chính xác về nhận khối ở trẻ. 

 Trả lời đúng, đủ: 10 điểm 
+ Câu 2: Đánh giá khả năng vận dụng của biểu tượng đã có và hoạt động.  
Yêu cầu trẻ biết được các mặt của khối, biết được cách đếm các mặt của 

khối. 
 Trẻ trả lời đúng, đủ: 10 điểm  

+ Câu 3: Cho phép đánh giá tính chính xác về biểu tượng của khối. 
Trẻ trả lời đúng, đủ: 10 điểm 
* Việc tiến hành thực hiện bài tập với từng trẻ và không hạn chế về thời 

gian. Người làm thực nghiệm chờ trẻ suy nghĩ và trả lời: Kết quả thực nghiệm 
được ghi đầy đủ, chính xác trên phiếu khảo sát (phần phụ lục. 

b. Tiến hành đo sau thực nghiệm: Sau thực nghiệm việc khảo sát được 
tiến hành với những bài tập phức tạp hơn. 

Bài tập 1: Khảo sát phân biệt hình vuông, tam giác, chữ nhật 
Câu 1: Muốn biết được hình có mấy cạnh ta phải làm gì? 
Câu 2: Tại sao con biết đó là hình  vuông, chữ nhật, tam giác. Các hình đó 

khác nhau như thế nào? 
Bài tập 2: Khảo sát phân biệt các khối vuông, chữ  nhật, trụ, tam giác 
Câu 1: Muốn biết được các khối có mấy cạnh ta phải làm gì. 



Câu 2: Các con thấy các khối đó có gì giống và khác nhau. 
* Cách đánh giá: 
Bài tập 1:  
Câu 1: Cho phép đánh giá khối lượng biểu tượng về hình của đối tượng đã 

hình thành ở trẻ. 
Trẻ trả lời đúng, đầy đủ: 10 điểm 
Câu 2: Trẻ trả lời đúng, đầy đủ: 10 điểm 
Bài tập 2:  
Câu 1: Cho phép đánh giá được khả năng vận dụng biểu tượng đã có vào 

hoạt động của trẻ. 
 Trẻ trả lời đúng, đủ : 10 điểm 

* Sau khi đã khảo sát bằng bài tập để đi đến kết luận phải tiến hành so 
sánh nhóm đối chứng và nhóm thực nghiệm. So sánh lần đo trước và lần đo sau 
thực nghiệm. Sử dụng toán học để xử lý kết quả thực nghiệm và rút ra kết luận. 

2.4. Hướng dẫn giáo viên thực nghiệm: 
- Trước khi tiến hành thực nghiệm tổ chức cho giáo viên tham gia thực 

nghiệm được học tập về mục đích yêu cầu thực nghiệm. 
- Giáo viên tham gia thực nghiệm được tìm hiểu sâu hơn về cơ sở lý luận 

của một số biện pháp tổ chức trò chơi học tập nhằm hình thành biểu tượng về 
khối cho trẻ. 

- Nghiên cứu các trò chơi, nắm chắc luật chơi, cách chơi. 
- Nghiên cứu các bài tập khảo sát, cách cho điểm, ghi phiếu, tổng kết 

điểm. 
- Lên kế hoạch tổ chức thực hiện quá trình thực nghiệm 
- Chuẩn bị đồ dùng, đồ chơi phục vụ cho thực nghiệm. 
2.5 Triển khai thực nghiệm 
- Các trò chơi được lựa chọn, thiết kế được tổ chức theo các phương phap 

chung như sau: 
Bước 1: Hướng dẫn trò chơi 
Bước 2: Theo dõi quá trình chơi 
Bước 3: Nhận xét sau khi chơi 

Cụ thể: 
Bước 1: Hưỡng dẫn trò chơi: 
Lần chơi thứ nhất: 
- Cô hướng dẫn cho một nhóm trẻ, sau đó mới triển khai cả lớp 
- Trước khi chơi cô phải giải thích nội dung chơi và luật chơi một cách rõ 

ràng, ngắn gọn, cô làm mẫu hành động chơi, trẻ làm theo sau đó trẻ tự làm. 
- Tiếp theo cô cho một nhóm chơi thử sau đó cho cả lớp cùng chơi. 
- Cô quan sát theo dõi và giúp đỡ chơi hoặc cùng chơi vởi trẻ, khi tất cả 

đều thm gia vào trò chơi, hoàn thành nhiệm vụ học tập mà trò chơi đã đề ra có 
tiến hành chơi lần thứ 2. 



- Lúc này trẻ đã nắm được luật chơi, trò chơi được coi là một hoạt động tụ 
lực của trẻ nhằm thoả mãn nhu cầu và hứng thú nhận thức gio tiếp thi đua với 
nhau. 

- Cô không tham gia trực tiếp vào trò chơi nữa mà để trẻ tự  chơi tực thoả 
thuận bàn bạc với nhau về phân nhóm, cách chơi. 

- Để trẻ chơi không phạm luật cô có thể nhắc lại luật chơi hoặc cho trẻ 
nhắc lại luật chơi, vì luật chơi giúp trẻ chơi không bị nhầm lẫn và giúp trẻ hình 
thành một số phẩm chất như: phục từng quy định của tập thể, tính thật thà, tính 
đoàn kết. 
 Ở lần chơi thứ 2: Cô sử dụng các hình thức thi đua tạo cho trẻ hứng thú 
đới với yếu tố thi đua, biết quan tâm tới thành tích cá nhân và thành tích chung 
của tập thể. 

Bước 2: Quá trình chơi: Cần theo dõi những mặt sau: 
+ Việc thực hiện những hành động chơi, luật chơi của trẻ có đúng không. 

Trường hợp nhiều trẻ làm sai có thể làm mẫu lại (hoặc yêu cầu trẻ khác làm mẫu 
lại) 

+ Cô phải giải thích lại luật chơi để giúp trẻ hiểu và thực hiện đúng luật 
chơi sau đó trẻ biết kiểm tra và tự kiểm tra lẫn nhau. 

+ Theo dõi khả năng tư duy, ngôn ngữ của trẻ khuyến khích trẻ sáng tạo, 
nói rõ ràng mạch lạc, động viên trẻ ít nói tham gia vào các trò chơi. 

+ Theo dõi mối quan hệ của trẻ trong tập thể chơi, hướng dẫn cho trẻ biết 
chơi cùng nhau, chung nhau biết giao tiếp lịch sự, nhường nhịn nhau, tuân thủ 
những quy định chung. 

+ Theo dõi tiến độ chơi. 
+ Nếu trẻ chơi không hứng thú thì cho trẻ đổi vị trí chơi, nhóm chơi. 
Bước 3: Nhận xét và đánh giá sau khi chơi: 
Nhận xét: Việc thực hiện, nắm vững luạt chơi như thế nào? ai thực hiện 

đúng luật, ai sai phạm hoặc cố tình vi phạm đã ảnh hưởng đến thành tích chung 
và riêng như thế nào?  
 Những thành tích của trẻ trong trò chơi, ai có tiến bộ, ai có sáng iến, ai 
thắng cuộc. 
 Nhận xét mối quan hệ của trỉctong nhóm, cô nêu lên những biểu hiện tốt 
trong quan hệ của trẻ.  
 Cô nhận xét chung sau đó để trẻ tự nhận xét đánh giá lẫn nhau.  

3. Cách đánh giá kết quả thực nghiệm:  
 Hiệu quả việc tổ chức trò chơi học tập nhằm hình thành những biểu tượng 
về hình khối cho trẻ thể hiện ở mức độ khác nhau theo các chỉ tiêu sau: 

+ Khối lượng biểu tượng: Được tính bằng tên gọi các đối tượng mà trẻ kể 
ra. 

+ Tính chính xác của biẻu tượng được tính bằng mức độ trẻ nêu đúng, đầy 
đủ, chính xác những đặc điểm của đối tượng. 



+ Mức độ vận dụng: Những biểu tượng đó đã có vào hoạt động, được tính  
bằng khả năng đưa được các đối tượng đã học vào hoạt động vui chơi và các 
sinh hoạt khác trong cuộc sống.  

4. Cách lấy số liệu và kỹ thuật đo:  
Bước 1: Giáo viên lớp thực nghiệm ghi lại kết quả các bài tập khảo sát 

trên trẻ. 
Bước 2: Tiến hành đo mức độ hình thành biẻu tượng về hình khối của trẻ 

bằng bài tập khảo sát (phần phụ lục) ở 40 trẻ trong nhóm đối chứng và trong 
nhóm thực nghiệm và sau thực nghiệm ở cùng một thời điểm như nhau. 

Bước 3: Sau khi đo xong tiến hành phân tích và tổng hợp các biên bản 
theo các tiêu chí đã định ghi thành số liệu thống kê biên bản lần đầu và lần cuối 
cho mỗi trẻ.  

Bước 4: Tiến hành kiểm tra tính khách quan và số liệu thu được bằng 
phương pháp kê biểu đồ:  

5. Kết quả thực nghiệm và phân tích kết quả thực nghiệm 
5.1. Phân tích kết quả đo lần đầu:  

Bảng 1: Kết quả đo lần 1: 
 

Nhóm Đối chứng Thực nghiệm 
Kiểm định 

Mức độ Số lượng Tính% Số lượng Tính % 

I 3 7.5 3 7.5  
II 8 20 9 22.5  
III 26 65 25 62.5  
IV 3 7.5 3 7.5  

 
Biểu đồ 1: Mức độ vận dụng biểu  tượng vào hoạt động lần đo: 

2 nhóm đối chứng và thực nghiệm 
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Kết quả bảng 1 cho thấy kết quả đo trước thực nghiệm của 2 nhóm (đối 
chứng và thực nghiệm) mức độ hình thành biểu twongj của trẻ ở lần đo đầu là 
tương đương nhau. 
Cụ thể:  Mức độ 1: (học sinh đạt điểm 9 +10) 
    Nhóm đối chứng: 7,5% 
    Nhóm thực nghiệm: 7,5% 

Mức độ 2: (học sinh đạt điểm 7 + 8) 
    Nhóm đối chứng: 20% 
    Nhóm thực nghiệm: 22.5% 
  Mức độ 3: (học sinh đạt điểm 5 + 6) 
    Nhóm đối chứng: 65% 
    Nhóm thực nghiệm: 62.5% 

Mức độ 4: (học sinh đạt điểm dưới 5) 
    Nhóm đối chứng: 7,5% 
    Nhóm thực nghiệm: 7,5% 
 Như vậy tại thời điểm đo đầu, khả năng thực hiện tốt bài tập (thể hiện sự 
hình thành biểu tượng đầy đủ, chính xác về đối tượng chiếm tỷ lệ thấp 7,5%) 

- Khả năng thực nghiệm bài tập ở mức độ trung bình (mức độ 3) chiếm tỷ 
lệ cao (6,5%) 

- Học sinh thực hiện bài tập yếu chiếm tỷ lệ tương đương với tỷ lệ học 
sinh giỏi (7,5%)  

Ở lần đo đầu không có sự khác biệt giữa hai nhóm về mức độ hình thành 
biểu tượng. 

5.2 Phân tích kết quả đo sau thực nghiệm 
Bảng 2: Khối lượng của biểu tượng: 

 

Nhóm Đối chứng Thực nghiệm Kiểm định 

Mức độ Lần đo 1 Lần đo 2 Lần đo 1 Lần đo 2  

I 3 
7,5% 

3 
7,5% 

3 
7,5% 

9 
22.5%  

II 8 
20% 

10 
25% 

9 
22.5% 

13 
32.5%  

III 26 
65% 

25 
62.5% 

25 
62.5% 

18 
4.5%  

IV 3 
7,5% 

2 
5% 

3 
7.5% 

0 
0%  

 

Biểu đồ 2: 
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Kết quả bảng 2 cho thấy ở nhóm đối chứng khối biểu tượng tăng hơn lúc đầu 
Cụ thể: 

Mức độ 1:  Lần đo đầu:  7,5% 
  Lúc đo sau: 7,5% 
Mức độ 2:  Lúc đo đầu:  20% 
  Lúc đo sau: 25% 
Mức độ 3:  Lúc đo đầu:  65% 
  Lúc đo sau: 62.5% 
Mức độ 4:  Học sinh không đạt 

Lúc đo đầu:  7.5% 
  Lúc đo sau: 5% 
* So sánh ở nhóm thực nghiệm thì mức tăng đó không bằng 
Mức độ 1:  + Nhóm đối chứng: 7,5% 
  + Nhóm thực nghiệm: 22,5% 
Mức độ 2:  + Nhóm đối chứng: 25% 
  + Nhóm thực nghiệm: 32,5% 
Mức độ 4: (Học sinh không đạt)  
  + Nhóm đối chứng: 5% 
  + Nhóm thực nghiệm: 0% 
* Qua đây ta rút ra được việc tổ chức trò chơi học tập phản ánh nội dung 

tiết học đã phát huy tác dụng làm tăng khối lượng biẻu tượng ở trẻ.  
 

Bảng 3: Tính chính xác của biểu tượng: 
 

Nhóm Đối chứng Thực nghiệm Kiểm định 



Mức độ Lần đo 1 Lần đo 2 Lần đo 1 Lần đo 2  

I 0 
0 

2 
5% 

0 
0 

8 
20%  

II 10 
25% 

12 
30% 

6 
15% 

10 
25%  

III 28 
70% 

25 
62.5% 

33 
82.5% 

22 
55%  

IV 2 
5% 

1 
2.5% 

1 
2.5% 

0 
0  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Biểu đồ 3: So sánh tính chính xác của biểu tượng: 
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Kết quả bảng 3 cho thấy ở nhóm đối chứng tính chính xác ở biểu tượng 
của trẻ tăng nhưng so với nhóm thực nghiệm thì mức độ tăng không nhiều. 

Mức độ 1:  Lần đo 1:  0% 
  Lần đo 2:  5% 
Mức độ 2:  Lần đo 1:  25% 
  Lần đo 2:  30% 
Mức độ 3:  Lần đo 1:  70% 
  Lần đo 2:  62.5% 
Mức độ 4:  Lần đo 1:  5% 



  Lần đo 2:  2.5% 
* So sánh lần thứ 2 ở 2 nhóm ta thấy: 

Mức độ 1:  
 + Nhóm đối chứng: 5% 
 + Nhóm thực nghiệm: 20% 
Mức độ 2:  
 + Nhóm đối chứng: 30% 
 + Nhóm thực nghiệm: 25% 
Mức độ 4: 
 + Nhóm đối chứng: 2.5% 
 + Nhóm thực nghiệm: 0% 
Nhận xét: Qua kết quả so sánh trên ta thấy biện pháp tác động trong thực 

nghiệm đã làm tăng tính chính xác trong biểu tượng của trẻ. 
 
Bảng 4: So sánh điểm trung bình về mức độ vận dụng biểu tượng đã 

có vào hoạt động của trẻ ở 2 lần đo. 
 
 
 

Nhóm Đối chứng Thực nghiệm Kiểm định 

Mức độ Lần đo 1 Lần đo 2 Lần đo 1 Lần đo 2  

I 1 
2.5% 

2 
5% 

1 
2.5% 

10 
25%  

II 8 
20% 

10 
25% 

7 
17.5% 

18 
45%  

III 29 
72.5% 

26 
65% 

31 
77.5% 

22 
55%  

IV 2 
5% 

2 
5% 

1 
2.5% 

0 
0%  
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 Kết quả bảng 4 cho thấy mức độ vận dụng biểu tượng đã có vào hoạt 
động của trẻ cũng tăng với trẻ ở nhóm đối chứng 

Mức độ 1:  Lần đo 1:  2.5%  
  Lần đo 2:  5% 
Mức độ 2:  Lần đo 1:  20% 
  Lần đo 2:  25% 
Mức độ 3:  Lần đo 1:  72.5% 
  Lần đo 2:  65% 
Mức độ 4:  Lần đo 1:  5% 
  Lần đo 2:  5% 
So với nhóm thực nghiệm thì nhóm đối chứng mức độ tăng chưa nhiều  

Cụ thể: 
Mức độ 1:  
 + Nhóm đối chứng: 5% 
 + Nhóm thực nghiệm: 25% 
Mức độ 2:  
 + Nhóm đối chứng: 25% 
 + Nhóm thực nghiệm: 45% 
Mức độ 3: 
 + Nhóm đối chứng: 65% 
 + Nhóm thực nghiệm: 55% 
Mức độ 4: 
 + Nhóm đối chứng: 5% 
 + Nhóm thực nghiệm: 0% 
* Tóm lại:  
Kết quả cho thấy khối lượng của biểu tượng ở trẻ, tính chính xác của biểu 

tượng và nhận biết mức độ vận dụng biểu tượng đã có vào hoạt động của trẻ 
tăng ở cả hai nhóm đối chứng và thực nghiệm. Điều đó chứng tỏ rằng biểu 



tượng về hình khối của trẻ dưới tác động của học tập, vui chơi và sinh hoạt tập 
thể được phong phú, chính xác dần và được trẻ vận dụng ngày càng nhiều hơn 
trong hoạt động. 

Tuy nhiên ở nhóm thực nghiệm mức độ tăng về khối hình tính chính xác 
của biểu tượng và mức độ vận dụng biểu tượng vào hoạt động tăng lên rõ rệt. 
Điều đó chứng tỏ rằng việc tổ chức các trò chơi học tập đã thực sự góp phần lớn 
cho vốn biểu tượng về hình khối cho trẻ phong phú chính xác và vận dụng được 
biểu tượng về hình khối đã có vào hoạt động một cách dễ dàng và hiệu quả. 



KẾT LUẬN 
TỪ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU TRÊN CÓ THỂ RÚT RA NHỮNG KẾT LUẬN SAU: 

 
1. Việc hình thành biểu tượng toán học sơ đẳng nói chung và hình thành 

biểu tượng về hình khối cho trẻ mãu giáo 5-6 tuổi nói riêng là một nhiệm vụ rất 
quan trọng. Nó giúp trẻ phát triển trí tuệ và làm nền tảng cho trẻ có thể họ tốt 
môn Toán ở lớp 1 với đặc điểm độc đáo của tuổi mẫu giáo việc học "Toán" còn 
gặp nhiều khó khăn đòi hỏi các cô giáo phải linh hoạt sáng tạo trong dạy học 
cho trẻ làm quen với biểu tượng toán. 

2. Trò chơi học tập được coi là phương tiện thuận lợi để hình thành những 
biểu tượng về hình khối cho trẻ. Song hiện nay thực tế ở nhiều trường mẫu giáo 
nhất là các trường ở nông thôn và miền núi việc sử dụng trò chơi nhằm hình 
thành biểu tượng về hình khối còn hạn chế. Do điều kiện các trường con thiếu 
phương tiện phục vụ cho trẻ chơi, sân chơi hẹp, phương tiện phục vụ cho trẻ 
chơi òn thiếu, đồ chơi ít chưa hấp dẫn trẻ nên giờ chơi đơn điệu, lặp đi lặp lại. 

3. Bằng thực nghiệm khoa học bước đầu đã chứng minh được tính đúng 
đắn của giả thuyết khoa học của đề tài. Biểu tượng về hình khối của trẻ mẫu giáo 
lớn được hình thành trong các hoạt động học tập, vui chơi sinh hoạt hàng ngày.  

Kết quả nghiên cứu của đề tài khẳng định sự cần thiết xây dựng một hệ 
thống các trò chơi học tập nhằm phản ánh nội dung của tiết học "Toán" và tổ 
chức hướng dẫn trẻ một cách khoa học, hấp dẫn nhằm hình thành biểu tượng về 
hình khối cho trẻ.  
 

KIẾN NGHỊ 
 
1. Thường xuyên bồi dưỡng cho giáo viên mẫu giáo những cơ sở lý luận 

và kỹ năng tổ chức trò chơi cho trẻ. 
2. Nghiên cứu, xây dựng những trò chơi mới phong phú, hấp dẫn cần phát 

huy cao nhất tính tự giác, tính tích cực của trẻ nhằm hình thành những biểu 
tượng về hình khối cho trẻ mẫu giáo. 

3. Cần xã hội hoá giáo dục, chăm lo đến điều kiện vật chất và phương tiện 
học tập cho trẻ mẫu giáo. Xây dựng sân chơi, vườn trường, đồ chơi cho trẻ tạo 
điều kiện tốt nhất để trẻ được hoạt động, được quan sát, so sánh khám phá, tìm 
tòi phát hiện những điều mới lạ về đối tượng. 

4. Quan tâm hơn nữa đến đời sống vật chất và tinh thần của đội ngũ giáo 
viên mầm non nhất là giáo viên ở những vùng nông thôn. 



DANH SÁCH CÁC CHÁU 5 - 6 TUỔI LỚP THỰC NGHIỆM 
 

TT HỌ VÀ TÊN GIỚI TÍNH NĂM SINH 
1 Võ Thị Thu Hiền Nữ 2000 
2 Chu Thị Hải Hà Nữ 2000 
3 Nguyễn Thị Thạch Thảo Nữ 2000 
4 Lê Thị Hoài Thương Nữ 2000 
5 Nguyễn Thị Minh Hằng Nữ 2000 
6 Lê thị ngọc Anh Nữ 2000 
7 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh Nữ 2000 
8 Trần Thị thái Vy Nữ 2000 
9 Nguyễn Đồng Diệu Vy Nữ 2000 
10 Hoàng Ngọc Sương Nữ 2000 
11 Bùi Thị Hạnh Nữ 2000 
12 Nguyễn Thuỳ Trang Nữ 2000 
13 Nguyễn Lê Khả Dâng Nữ 2000 
14 Mai Hồ Bích Thuận Nữ 2000 
15 Thái Thị Hồng Vân Nữ 2000 
16 Nguyễn Thị Thanh Nguyên Nữ 2000 
17 Nguyễn Thị mai Ly Nữ 2000 
18 Nguyễn Thị thanh uyên Nữ 2000 
19 Đỗ Thị Phương Nữ 2000 
20 Phạm Thị Phương Linh Nữ 2000 
21 Nguyễn Xuân Hà Anh Nam 2000 
22 Nguyễn Văn Chiến Nam 2000 
23 Hồ Công Duy Nam 2000 
24 Lê Quang Huy Nam 2000 
25 Nguyễn Hoàng Long Nam 2000 
26 Nguyễn Tiến Thành Nam 2000 
27 Lê Văn Quý Nam 2000 
28 Bùi Quốc Trí Nam 2000 
29 Nguyễn Nhật Hoàng Nam 2000 
30 Lê Quốc Huy Nam 2000 
31 Nguyễn Trường San  Nam 2000 
32 Lê Đoàn Duy Nam 2000 
33 Nguyễn Hữu Tiến Nam 2000 
34 Nguyễn Hoàng Công Thuận  Nam 2000 
35 Đinh Gia Vinh Nam 2000 
36 Nguyễn Trần Cao Nguyên Nam 2000 
37 Nguyễn Anh Văn Nam 2000 
38 Trần Đình Nguyên Nam 2000 
39 Ngô Xuân Nam Nam 2000 
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DANH SÁCH CÁC CHÁU 5 - 6 TUỔI LỚP ĐỐI CHỨNG 

 
TT HỌ VÀ TÊN GIỚI TÍNH NĂM SINH 

1 Đặng Thị Châu Anh  Nữ 2000 
2 Nguyễn Lê Thuỳ Dung Nữ 2000 
3 Nguyễn Hải Châu Nữ 2000 
4 Biện Thị Anh Hoài Nữ 2000 
5 Hồ Nguyên Trà Nữ 2000 
6 Đặng Thị Nguyên Hoá Nữ 2000 
7 Đặng Thị Quỳnh Như Nữ 2000 
8 Nguyễn Thanh Long Nữ 2000 
9 Nguyễn Thị ngọc Trâm Nữ 2000 
10 Nguyễn Thị Thu Trang Nữ 2000 
11 Võ Thị Thuỳ Dung Nữ 2000 
12 Vũ Thị Thuỳ Giang Nữ 2000 
13 Lê Huỳnh Hương Nữ 2000 
14 Nguyễn Thị Thục Hiền Nữ 2000 
15 Vũ Thị Hồng Nhung Nữ 2000 
16 Phạm Vũ Linh Trang Nữ 2000 
17 Trần Thu Hiền Nữ 2000 
18 Trần Lê Hà Vy Nữ 2000 
19 Lê Hồng Điệp  Nữ 2000 
20 Phan Thị ánh Nguyệt Nữ 2000 
21 Nguyễn Trần Đại Thuận Nam 2000 
22 Nguyễn Công Hậu Nam 2000 
23 Lê Công Thành Nam 2000 
24 Nguyễn Hữu Trí Nam 2000 
25 Nguyễn Hữu Phương Nam 2000 
26 Trần Duy Phước Nam 2000 
27 Hoàng Phát Đạt  Nam 2000 
28 Quảng Trọng Khương  Nam 2000 
29 Trần Trường Sơn Nam 2000 
30 Hoàng Quang Thắng  Nam 2000 
31 Trịnh Ngọc Thiện  Nam 2000 
32 Phạm Đức Thịnh Nam 2000 
33 Vũ Mạnh Thắng  Nam 2000 
34 Đỗ Hoàng Long Nam 2000 
35 Trần Văn Nhật  Nam 2000 
36 Nguyễn Đức Thành Nam 2000 
37 Nguyễn Tiến Anh  Nam 2000 
38 Nguyễn Lê Quang Long Nam 2000 
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                               TÀI LIỆU THAM KHẢO 
 

1. A.I. Xôrơkina 
Dạy học ở mẫu giáo 
 Tập 1: NXB giáo dục Hà Nội 1977 
 Tập 2: XNB giáo dục Hà Nội 1977 

2. A.V. Daparôgret 
Những cơ sở của giáo dục học mẫu giáo tập II trường Đại học sư phạm 

Hà Nội. 
3. Encapetrôva 
 Trò chơi học tập của trẻ mẫu giáo Sophia 1977 
4. A.X. Mulkhina 
 Tâm lý học mẫu giáo tập II - NXB Giáo dục hà Nội 1981 
5. Đào Thanh Âm - Hà Nhật Thăng 
 Lịch sử giáo dục thế giới - NXB giáo dục Hà Nội - 1977 
 Giáo dục mầm non I, tập III trường Đại học sư phạm Hà Nội 
6. Nguyễn Thị Ngọc Thúc 
 Giáo dục mẫu giáo tập II Nhà xuất bản giáo dục Hà Nội 1990 
7. Ngô Công Hoàn 
 Tâm lý học trẻ em tập II - NXB Giáo dục Hà Nội 1995 
 Cách tiếp cận mới về xã hội hoá trẻ em - Đại học sư phạm Hà Nội - 1996. 
8. Trần Thị Trọng - Phạm Thị Sửu 
 Chương trình chăm sóc giáo dục mẫu giáo và hướng dẫn thực hiện (5-6) 
NXB giáo dục 1996 
9. Nguyễn Ánh Tuyết: 
 Tâm lý học trẻ em trước tuổi học - NXB Giáo dục Hà Nội 1998 
 Tổ chức hướng dãn trẻ mẫu giáo chơi, NXB Giáo dục hà Nội 1996 
 Chuẩn bị cho trẻ bước vào trường phổ thông - NXB Giáo dục Hà Nội 
1998. 
10. Nguyễn Duy Thuận - Trịnh Minh Loan  
 Toán và phương pháp cho trẻ làm quen với những biểu tượng sơ đẳng về 
toán - NXB Giáo dục 1999 
11. Phạm Viết Vượng 
 Phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục - NXB Giáo dục 1998 
12. Đào Như Trang 
 Luyện tập toán qua trò chơi cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi - NXB Hà Nội 
 


