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MỞ ĐẦU 

1. Lí do chọn đề tài 

1.1. Lòng nhân ái hay tình yêu thương con người, là truyền thống tốt 

đẹp của dân tộc Việt Nam. LNA là một phần cốt lõi trong nhân cách, là nền 

tảng của đạo đức, đó là sự thể hiện của bản chất xã hội mang tính người nhất, 

là phẩm chất mang tính nhân loại rộng lớn nhất. LNA luôn là một giá trị mang 

tính thời đại và quốc tế. Trong mục tiêu GD-ĐT của nhiều nước, LNA là một 

trong những yêu cầu cần đạt được và trở thành một mục tiêu quan trọng. Trước 

những thách thức không nhỏ do tác động từ mặt trái của cơ chế thị trường, 

nền tảng đạo đức, lối sống trong xã hội ít nhiều bị xói mòn, có không ít những 

giá trị đang bị suy giảm. Vì vậy, giáo dục LNA, bồi dưỡng nhân cách cho con 

người, đặc biệt là thế hệ trẻ đang được quan tâm hơn bao giờ hết. 

 1.2. Giáo dục LNA phải bắt đầu ngay từ lứa tuổi mầm non. Đây là thời 

điểm giáo dục có hiệu quả và thuận lợi nhất bởi vì ở trẻ mẫu giáo, tình cảm 

phát triển rất mạnh mẽ, đặc biệt là tính đồng cảm, tính dễ xúc động đối với 

con người, cảnh vật xung quanh. Lứa tuổi mẫu giáo là thời kì trẻ bắt đầu 

khám phá và lĩnh hội các dạng quan hệ xã hội giữa con người, các chuẩn mực, 

các quy tắc ứng xử văn hóa. Trẻ dễ dàng nhận biết, hiểu và lựa chọn thực hiện 

các hành vi tốt hay xấu, nên hay không nên trong cuộc sống. Giáo dục LNA 

giúp trẻ nhận thức được cái tốt, cái xấu, cái thiện, các ác, có thái độ và hành vi 

biết quan tâm, yêu thương giúp đỡ mọi người. Đối với trẻ 5-6 tuổi, giáo dục 

LNA đặc biệt quan trọng đối với việc chuẩn bị những điều kiện cần thiết để 

bước vào lớp Một. Trong Nghị quyết 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện 

giáo dục và đào tạo đã chỉ rõ mục tiêu của GDMN là giúp trẻ phát triển thể chất, 

tình cảm, hiểu biết, thẫm mỹ, hình thành các yếu tố đầu tiên của nhân cách, 

chuẩn bị tốt cho trẻ bước vào lớp Một. LNA vừa là một phẩm chất nhân cách 

quan trọng cần có của trẻ trước khi bước vào lớp Một, vừa là điều kiện để trẻ 

có được trạng thái tâm lí thoải mái, tích cực tham gia các hoạt động học tập và 

ngoại khóa trong trường tiểu học theo hướng học tích cực, chủ động và hợp tác.  

  1.3. Ở trường MN, giáo dục qua trải nghiệm tạo nhiều cơ hội cho trẻ 

được tiếp xúc với cuộc sống thực, được tiếp xúc với môi trường xung quanh 
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và phát triển cảm xúc, khai thác và làm giàu thêm vốn kinh nghiệm của trẻ. 

Đồng thời, giáo dục qua trải nghiệm giúp trẻ tích cực, chủ động, độc lập thể 

hiện bản thân, thể hiện những thái độ và cách cư xử đúng đắn trong các mối 

quan hệ. Trải nghiệm có ý nghĩa to lớn trong việc mở ra nhiều điều kiện và cơ 

hội để giúp luyện tập, phát triển LNA ở trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi.  

1.4. Trong thực tế hiện nay, giáo dục LNA cho trẻ em nói chung, giáo 

dục LNA qua trải nghiệm nói riêng ngày càng được gia đình, nhà trường và 

xã hội quan tâm nhiều hơn. Tuy nhiên, hiệu quả giáo dục LNA cho trẻ em 

trên thực tế còn thấp, chưa đáp ứng được yêu cầu của xã hội. Ngoài những 

nguyên nhân liên quan đến những tác động mặt trái của nền kinh tế thị trường, 

áp lực của sự phát triển KT-XH còn có trách nhiệm của gia đình và nhà 

trường. Mặc dù trong trường MN, giáo dục LNA cho trẻ mẫu giáo là một nội 

dung trọng tâm trong lĩnh vực giáo dục tình cảm và kỹ năng xã hội (chương 

trình GDMN ban hành theo Thông tư số 17/2009/TT-BGDĐT [5]). Tuy 

nhiên, các trường MN vẫn coi trọng phát triển nhận thức hơn giáo dục giá trị; 

giáo dục LNA qua trải nghiệm chưa được quan tâm nghiên cứu nên GVMN 

chưa nắm được nội dung, phương pháp giáo dục LNA qua trải nghiệm cho 

trẻ; Định hướng giáo dục LNA cho trẻ của nhà trường đến gia đình còn hạn 

chế và kém hiệu quả.  

Từ những lý do trên, chúng tôi lựa chọn nghiên cứu đề tài: “Giáo dục 

LNA cho trẻ 5-6 tuổi qua trải nghiệm ở trường mầm non”. 

2. Mục đích nghiên cứu 

Trên cơ sở nghiên cứu lí luận và thực tiễn về giáo dục lòng nhân ái qua 

trải nghiệm, xây dựng các hoạt động giáo dục LNA cho trẻ 5-6 tuổi ở trường 

MN nhằm phát triển LNA cho trẻ. 

3. Khách thể và đối tượng nghiên cứu 

3.1. Khách thể nghiên cứu: Quá trình giáo dục LNA cho trẻ 5-6 tuổi ở 

trường MN. 

3.2. Đối tượng nghiên cứu: Cách thức thiết kế và tổ chức hoạt động 

giáo dục LNA cho trẻ 5-6 tuổi qua trải nghiệm ở MN. 
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4. Giả thuyết khoa học 

Nếu hoạt động giáo dục LNA của trẻ 5-6 tuổi ở trường MN được xây 

dựng và thực hiện theo các yêu cầu, nguyên tắc và quy trình của giáo dục trải 

nghiệm và giáo dục giá trị, phù hợp với đặc điểm phát triển cá nhân trẻ với 

các điều kiện môi trường thuận lợi, đảm bảo cho trẻ được tích cực trải 

nghiệm, quan sát, chia sẻ cảm xúc và suy nghĩ, rút ra bài học kinh nghiệm, 

điều chỉnh, rèn luyện hành vi nhân ái thường xuyên thì sẽ tác động tích cực 

đến kết quả giáo dục LNA của trẻ.  

5. Nhiệm vụ nghiên cứu 

5.1. Nghiên cứu cơ sở lí luận của việc giáo dục LNA cho trẻ 5-6 tuổi 

qua trải nghiệm ở trường MN. 

5.2. Xác định thực trạng giáo dục LNA cho trẻ 5-6 tuổi qua trải nghiệm 

ở trường MN. 

5.3. Xây dựng các hoạt động giáo dục LNA cho trẻ 5-6 tuổi qua trải 

nghiệm ở trường MN. 

5.4. Thực nghiệm các hoạt động giáo dục LNA cho trẻ 5-6 tuổi qua trải 

nghiệm đã đề xuất nhằm đánh giá tính khả thi và tính hiệu quả của các hoạt 

động và tính đúng đắn của giả thuyết khoa học. 

6. Cách tiếp cận và phương pháp nghiên cứu 

6.1. Cách tiếp cận 

6.1.1. Tiếp cận lịch sử, xã hội: LNA là một phẩm chất quan trọng của 

nhân cách con người. Do vậy, cần phải nghiên cứu việc giáo dục LNA trong 

xu thế phát triển nhân cách theo lịch đại - con người truyền thống với con 

người đương đại, trong mối quan hệ giữa đặc điểm dân tộc và đặc điểm thời 

đại, quốc tế. Trong đó, phải chú ý cả hai quá trình cá thể hoá và xã hội hoá 

trong một chỉnh thể. 

6.1.2. Tiếp cận hoạt động: Giáo dục LNA cho trẻ chỉ có hiệu quả thông 

qua hoạt động thực tiễn, tạo điều kiện cho trẻ trải nghiệm, tích lũy kinh 

nghiệm, tạo thành vốn kinh nghiệm của bản thân. Do vậy, cần lựa chọn các 

hoạt động hấp dẫn trẻ và tổ chức các hoạt động theo một quy trình hợp lí phù 
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hợp với bản chất, cấu trúc của nó, đồng thời cần tận dụng tối đa các nguồn lực 

từ gia đình, nhà trường, xã hội để giảm thiểu các chi phí không cần thiết, tạo 

ra hiệu quả của hoạt động giáo dục LNA cho trẻ. 

 6.1.3. Tiếp cận tương tác: LNA thể hiện mối quan hệ giữa con người 

với nhau và với môi trường xung quanh. Do vậy, việc hình thành LNA cho trẻ 

chỉ có thể được thực hiện thông qua quá trình tương tác của trẻ trong hoạt 

động và giao tiếp. Do vậy, cần tạo điều kiện cho trẻ được tương tác với nhau 

để chúng được trải nghiệm, tích lũy kinh nghiệm, rèn luyện kĩ năng, thể hiện 

hành vi nhân ái với mọi người xung quanh. 

 6.1.4. Tiếp cận giá trị: Giáo dục LNA là giáo dục giá trị đạo đức, giáo 

dục giá trị sống cho trẻ 5-6 tuổi, vì vậy nó cần được thực hiện theo tiếp cận 

giá trị. LNA được hình thành ở trẻ mẫu giáo góp phần nâng cao những giá trị, 

nâng cao năng lực tiếp thu những hệ thống giá trị xã hội ở trẻ, giúp trẻ tiếp thu 

và hình thành lối sống văn hóa, văn minh. 

6.2. Phương pháp nghiên cứu 

6.2.1. Nhóm phương pháp nghiên cứu lí luận 

6.2.1.1. Phương pháp phân tích lịch sử - logic: để tổng quan tư liệu lịch 

sử bao gồm các tài liệu tâm lý học, giáo dục học, các công trình nghiên cứu 

khoa học giáo dục trong và ngoài nước về trẻ mẫu giáo, giáo dục LNA, giáo 

dục qua trải nghiệm. Hệ thống hóa các quan điểm và lí thuyết giáo dục giá trị, 

giáo dục qua trải nghiệm có liên quan đến vấn đề nghiên cứu.   

6.2.1.2. Phương pháp so sánh: để tìm hiểu kinh nghiệm trong và ngoài 

nước, so sánh chọn lọc những thành tựu lí luận và kinh nghiệm giáo dục phù 

hợp với tư tưởng của đề tài. 

6.2.1.3. Phương pháp khái quát hóa lí luận: để xác định hệ thống khái 

niệm và quan điểm, xây dựng khung lí thuyết, đường lối phương pháp luận và 

thiết kế điều tra, thiết kế thực nghiệm khoa học. 
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6.2.3. Nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn 

6.2.3.1. Phương pháp quan sát 

Quan sát trẻ và hoạt động của trẻ: Ghi chép những biểu hiện LNA của 

trẻ 5-6 tuổi trong các tình huống với bạn và người lớn xung quanh ở trường 

MN.  

Quan sát việc tổ chức hoạt động trải nghiệm cho trẻ 5-6 tuổi của GV ở 

trường MN (làm rõ sự phù hợp về nội dung, phương pháp, hình thức và các 

phương tiện giáo dục LNA cho trẻ).  

6.2.3.2. Phương pháp điều tra 

Sử dụng phiếu điều tra kết hợp trao đổi trực tiếp nhằm tìm hiểu nhận 

thức, biện pháp của GV, cha mẹ trẻ về giáo dục LNA cho trẻ 5-6 tuổi qua trải 

nghiệm; sử dụng bài tập nhằm đánh giá mức độ biểu hiện LNA của trẻ 5-6 

tuổi trong trường MN. 

6.2.3.3. Thảo luận nhóm và phỏng vấn sâu:  

Phương pháp phân tích sản phẩm hoạt động trải nghiệm của trẻ, phân 

tích giáo án, các phương tiện tổ chức giáo dục, kết quả hoạt động của GV. 

6.2.3.4. Phương pháp thực nghiệm sư phạm 

Thực nghiệm các hoạt động giáo dục LNA cho trẻ 5-6 tuổi đã xây dựng 

nhằm kiểm chứng tính đúng đắn của giả thuyết khoa học của đề tài qua kĩ 

thuật chọn mẫu thực nghiệm và mẫu đối chứng tương đương, so sánh chéo và 

so sánh đầu vào và đầu ra của mẫu thực nghiệm.  

6.3.3. Nhóm phương pháp nghiên cứu bổ trợ 

6.3.3.1. Phương pháp xử lý số liệu   

Xử lí số liệu, kiểm nghiệm kết quả nghiên cứu thực trạng và kết quả 

thực nghiệm làm căn cứ đánh giá định tính kết quả nghiên cứu. 

6.3.3.2. Phương pháp chuyên gia  

Thu thập ý kiến của các chuyên gia về các tiêu chí đánh giá, các bài tập 

khảo sát; tính khả thi và tính hiệu quả của các hoạt động giáo dục LNA cho 

trẻ 5-6 tuổi qua trải nghiệm ở trường MN. 
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7. Giới hạn phạm vi nghiên cứu 

7.1. Giới hạn nội dung nghiên cứu 

Nghiên cứu việc giáo dục LNA cho trẻ 5-6 tuổi được giới hạn trong 

lĩnh vực quan hệ với bạn bè và mọi người xung quanh ở trường MN tập trung 

chủ yếu ở các giá trị: đồng cảm, quan tâm, chia sẻ, giúp đỡ.  

7.2. Về khách thể khảo sát 

 - Giáo viên mầm non: 220 GVMN tại 7 trường MN trên địa bàn 

Hà Nội. 

 - Trẻ mầm non: 60 trẻ 5-6 tuổi tại Trường MN Long Biên và Trường 

MN X20 trên địa bàn thành phố Hà Nội. 

 - Ban giám hiệu của 7 trường MN trên địa bàn thành phố Hà Nội. 

7.3. Về địa điểm, thời gian nghiên cứu thực nghiệm 

Thực nghiệm sư phạm được tiến hành ở thành phố Hà Nội tại hai 

trường MN (Trường MN Cổ Bi, huyện Gia Lâm; Trường MN Hoa Hồng, 

quận Đống Đa). Thời gian thực nghiệm từ tháng 10/2014 đến tháng 6/2015. 

Thực nghiệm tập trung trong quan hệ của trẻ với bạn và tập trung vào 4 giá trị 

cơ bản: Đồng cảm, quan tâm, chia sẻ, giúp đỡ.  

8. Những luận điểm bảo vệ 

8.1. LNA là một giá trị thể hiện cấu trúc ba thành phần: kiến thức, thái 

độ và hành vi. Giáo dục LNA cho trẻ 5-6 tuổi có kết quả khi dựa vào tiếp cận 

giá trị, mô hình giáo dục qua trải nghiệm và tác động đồng bộ đến cả kiến 

thức, thái độ và hành vi của trẻ. 

8.2. Giáo dục LNA qua trải nghiệm phù hợp với trẻ 5-6 tuổi và đem lại 

hiệu quả giáo dục cao. Trẻ có nhiều cơ hội được thực hành, luyện tập thể hiện 

hành vi nhân ái với bạn và mọi người xung quanh.  

8.3. Tổ chức các hoạt động trải nghiệm nhằm giáo dục LNA cho trẻ 5-6 

tuổi cần được tiến hành theo các bước như sau: Trải nghiệm; Chia sẻ cảm xúc 

suy nghĩ, phản hồi kinh nghiệm; Đúc kết kinh nghiệm hình thành khái niệm; 

Tích cực vận dụng kinh nghiệm vào thực tiễn.   
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9. Những đóng góp mới của luận án 

9.1. Hệ thống hóa và làm phong phú hơn về mặt lý luận các vấn đề giáo 

dục LNA, giáo dục qua trải nghiệm, giáo dục LNA qua trải nghiệm cho trẻ 5-

6 tuổi ở trường MN. 

9.2. Phát hiện một số vấn đề trong thực trạng giáo dục LNA cho trẻ 5-6 

tuổi qua trải nghiệm tại các trường MN hiện nay, vấn đề giáo dục LNA trong 

Chương trình GDMN, thực trạng giáo dục LNA qua trải nghiệm, thực trạng 

mức độ hình thành LNA của trẻ 5-6 tuổi.  

9.3. Xây dựng các hoạt động giáo dục LNA theo hướng dựa vào cuộc 

sống thực và sử dụng cuộc sống thực để giáo dục trẻ, tăng cường thực hành, 

trải nghiệm hành vi thể hiện LNA, tạo nhiều cơ hội cho trẻ được phối hợp, 

hợp tác với bạn và người lớn xung quanh. Đặc biệt cần chú ý đến đặc điểm 

đặc trưng của lứa tuổi và sự khác biệt của mỗi trẻ để tiến hành các hoạt động 

đạt hiệu quả.  

10. Cấu trúc của luận án 

Ngoài phần mở đầu kết luận và khuyến nghị, luận án gồm 4 chương: 

Chương 1: Cơ sở lý luận của việc giáo dục LNA cho trẻ 5-6 tuổi qua 

trải nghiệm ở trường MN. 

Chương 2: Thực trạng giáo dục LNA cho trẻ 5-6 tuổi qua trải nghiệm ở 

trường MN. 

Chương 3: Các hoạt động giáo dục LNA cho trẻ 5-6 tuổi qua trải 

nghiệm ở trường MN. 

Chương 4: Thực nghiệm sư phạm. 
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CHƯƠNG 1 

CƠ SỞ LÍ LUẬN VỀ GIÁO DỤC LÒNG NHÂN ÁI CHO TRẺ  

 5-6 TUỔI QUA TRẢI NGHIỆM Ở TRƯỜNG MẦM NON 

1.1. Tổng quan nghiên cứu vấn đề  

Giáo dục đạo đức nói chung và giáo dục LNA cho trẻ nói riêng, đã 

được các nhà tâm lí, giáo dục ở trong và ngoài nước quan tâm và đi sâu 

nghiên cứu các vấn đề chủ yếu như: bản chất, cấu trúc, vai trò, nội dung, 

phương pháp, hình thức, quá trình hình thành LNA.  

1.1.1. Nghiên cứu về giáo dục lòng nhân ái 

Cấu trúc và đặc điểm lòng nhân ái  

Nghiên cứu về cấu trúc của LNA, Daparogiet [20], Đặng Thành Hưng [30] 

đã chỉ ra LNA bao gồm 3 thành tố: nhận thức, tình cảm, hành vi. Diane Tillman 

[17], Daniel Goleman [14], Adele Faber [96], Sue Patton Thoele [127], 

Daparogiet [20] ... nhấn mạnh yếu tố xúc cảm trong LNA có ảnh hưởng và 

thậm chí chi phối hành vi của con người với con người và sự vật xung quanh.  

Đặng Thành Hưng [30] quan tâm nhiều đến nhân ái như thuộc tính tình 

cảm giàu tính người và không tách rời bởi lý trí, trí tuệ, nhận thức và ý chí. 

Không phải mọi biểu hiện của nhân tính đều là nhân ái, nhưng nhân ái là một 

biểu hiện cao đẹp của nhân tính. Cũng là tình yêu của người nhưng dẫn đến 

thù hận, đánh ghen, giết hại người yêu, đó là tình yêu thiếu tính người, không 

phải là nhân ái. Không ít hành động bố thí, vui vẻ v.v… nhưng thiếu tính 

người - đó cũng không phải biểu hiện của nhân ái. Vì thế có thể xem những 

biểu hiện của tình yêu mang đậm tính người là những biểu hiện của nhân ái, 

ví dụ như yêu kèm theo quan tâm, ân cần, trân trọng, quí trọng, thân thiết, vị 

tha, bao dung, tự nguyện, đằm thắm….  

Nghiên cứu về nội dung giáo dục LNA  

K.D.Usinxki [59], J.A Comenxki [43], NH.K.Crupxcaia [43],  

A.X.Macarenco [51], V.A.Xukhomlinxki [91], Trần Thị Trọng [78], Hoàng Thị 

Phương [66], Đỗ Tuyết Bảo [8] cho rằng giáo dục LNA là giáo dục tình yêu 

thương, chia sẻ, nhường nhịn, đồng cảm, biết yêu quý, quan tâm đến những người 
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xung quanh, những thái độ, hành vi phù hợp, đúng mực trong các mối quan hệ 

của con người như sự lễ phép, tôn kính người lớn (ông, bà, cha, mẹ) đến vâng 

lời người trên (anh chị) và quan tâm chăm sóc em bé, thân mật với bạn bè và 

chăm sóc con vật, cây cối trong nhà.  

T.A.Ilina [41], N.S.Savin [41], Erod, Iacovson [1], Rubinstein [124], 

Daniel Goleman [14], Adele Faber - Elaine Mazlish [1], L.M.Sipisuna [59], 

O.V. Đairinxcaia [70], O.P.Voronova [59 ], T.A. Nhicolova [77]...đã đề cập 

đến nội dung giáo dục xúc cảm, tình cảm, thái độ trong giáo dục LNA như 

giáo dục tự ý thức, giáo dục sự tự chủ (làm chủ được cảm xúc), giáo dục khả 

năng đồng cảm và hợp tác với mọi người trong cuộc sống.  

Nghiên cứu hình thức, phương pháp giáo dục LNA  

Phương pháp giáo dục giá trị (thảo luận nhóm, diễn đàn, đóng kịch…) 

được nhiều nhà khoa học (Đặng Thành Hưng [36], Tillman [17], Tsunesaburo 

Makiguchi [53]…..) đề cập khi bàn về  giáo dục LNA. Đặng Thành Hưng đã 

giới thiệu các mô hình giáo dục LNA, đó là mô hình xác định giá trị, lựa chọn 

và kết hợp giá trị, khắc sâu giá trị, mô hình làm sáng tỏ giá trị, mô hình phát 

triển lí trí đạo đức, mô hình tranh luận hướng vào song đề, mô hình đối thoại 

tự do hay đối thoại hướng vào tình huống.  

 Tsunesaburo Makiguchi [53] cho rằng giáo dục giá trị không chỉ bó 

hẹp trong phạm vi giờ học giáo dục đạo đức mà phải tiến hành trong toàn bộ 

hoạt động dạy học và các hoạt động giáo dục trong nhà trường. Các tác giả 

như Tillman,… đưa ra những hình thức tiếp nhận thông tin từ các bài học, suy 

ngẫm (tưởng tượng suy nghĩ về những trải nghiệm đã qua), khám phá các giá 

trị qua thực tế cuộc sống... 

J.Deway [15], J.Piaget [122], L.S.Vygotsky [90] và J.Bruner [43] nhấn 

mạnh vai trò hàng đầu của sự trải nghiệm và tự kiến tạo lại kiến thức cho bản 

thân, coi những nỗ lực cá nhân trẻ là trung tâm của quá trình giáo dục, người 

học tự tạo ra và tự xây dựng kiến thức cho riêng mình là chủ yếu, chứ không 

chỉ đơn giản là tiếp thu một cách thụ động từ môi trường bên ngoài. Do vậy,  

GV phải biết cách khéo léo đặt vấn đề và tổ chức môi trường sư phạm cho trẻ 

tự tìm tòi, khám phá, phát hiện tri thức mới, trong đó cần hết sức coi trọng 

việc học hợp tác, làm việc theo nhóm để giải quyết những vấn đề phức tạp. 
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Đồng thời thuyết này cũng khẳng định học là một quá trình mang tính xã hội 

tích cực, trẻ học tốt nhất khi các em được đặt trong môi trường học tập có tính 

xã hội tích cực, ở đó có điều kiện và khả năng để kiến tạo sự hiểu biết của 

riêng mình.  

Nguyễn Hậu Kiêm [49], Phan Thị Ngọc Anh [4], Hàn Nguyệt Kim Chi 

[12] cho rằng cần đặt cá nhân trẻ vào trong những mối quan hệ xã hội phù hợp 

với những chuẩn mực đạo đức, và thực chất đây là giáo dục LNA qua trải 

nghiệm. Còn nếu mỗi cá nhân tham gia vào các công việc lệch chuẩn thì sẽ 

dẫn đến sự sai lệch nhiều hay ít với các chuẩn mực đạo đức. 

Các nhà giáo dục đã đề xuất các phương pháp giáo dục LNA rất đa 

dạng, dưới nhiều góc độ khác nhau.  

J.A.Comenxki quan tâm đến phương pháp nêu gương cho học sinh noi 

theo, đặc biệt là sự gương mẫu của thầy cô.  

Nhiều tác giả nghiên cứu về giáo dục LNA qua trò chơi của trẻ em như 

K.D. Usinxki [59], N.K. Crupxcaia [59], L.X.Vugotxki [90], A.X.Macarenco 

[51], J. Piaget [122], A.N. Leonchep [59], Đ.B. Enconhin [77], E.I. Chikhieva 

[77 ], A.Đ Liublinskaia [82], A.I. Xorokina [94] v.v…Họ đã khẳng định vai 

trò to lớn của trò chơi đối với sự hình thành nhân cách, LNA của trẻ em lứa 

tuổi mẫu giáo thông qua các mối quan hệ trong quá trình chơi. Một số tác giả 

khác như Đ.B. Enconhin [43], A.X.Macarenco [51], J. Piaget [122]... khẳng 

định trò chơi là hình thức hoạt động, là con đường chủ yếu để hình thành hành 

vi xã hội, thái độ của các em đối với cuộc sống và đối với nhau. Qua trò chơi, 

trẻ sẽ tích lũy được kinh nghiệm về LNA, về các mối quan hệ với bạn và mọi 

người xung quanh, từ đó giúp trẻ dễ dàng bước vào cuộc sống và hình thành 

LNA một cách bền vững.  

G.B. Sedronitxki và R.G.Nadetzuna [43] đề cập đến phương pháp tạo 

tình huống trong giáo dục đạo đức trẻ. Những tác giả này cho rằng chỉ có 

những tấm gương điển hình chưa đủ để cho trẻ lĩnh hội những chuẩn mực đạo 

đức mà nhà giáo dục cần phải xây dựng những tình huống “gây cấn”, “xung 

đột” để trẻ cần thiết phải nhận thức được mối quan hệ và lựa chọn phương 

tiện để xử lí vấn đề. Nhiệm vụ của nhà giáo dục là biết điều chỉnh các mối 

quan hệ của trẻ cho dù là “quan hệ thực” hay “quan hệ chơi” và giúp trẻ tự 
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điều chỉnh hành vi của mình theo những chuẩn mực đạo đức xã hội, đó là đoàn 

kết, thân ái, nhường nhịn lẫn nhau, quan tâm và giúp đỡ người khác. 

N.K.Crupskaia [83] rất chú trọng đến việc để cho trẻ làm quen với những hiện 

tượng hiện thực. Bà đã nhấn mạnh đến sự cần thiết phải để cho trẻ làm quen với 

hiện thực xung quanh dưới hình thức dễ hiểu với trẻ nhỏ, và bằng những phương 

pháp gợi lên những tình cảm và những thái độ của trẻ đối với các hiện tượng đó. 

Điều đó có thể đóng một vai trò tích cực trong sự phát triển đạo đức của trẻ em. 

L.M.Sipisuna [59], O.V.Đairinxcaia [81], O.P.Voronova [83], T.A. 

Nhicolova [43], Ngô Công Hoàn [30] đặc biệt quan tâm đến giáo dục xúc cảm, 

tình cảm trong quá trình hình thành hành vi giao tiếp có văn hóa cho trẻ mầm 

non và đã đưa ra phương pháp giáo dục xúc cảm trong tình huống. Điều quan 

trọng ở đây là nhà giáo dục phải biết đặt mình vào vị trí của trẻ để từ đó phân 

tích phản ứng của trẻ (nghĩa là phân tích tình cảm, ý nghĩa, hành vi có thể xảy 

ra) trong mỗi tình huống cụ thể để tìm biện pháp giáo dục phù hợp.  

  Lã Thị Bắc Lý [50], Hà Nguyễn Kim Giang [25], …cho rằng giáo dục 

LNA qua tác phẩm văn học là một con đường giáo dục hiệu quả.  

Môi trường giáo dục và lực lượng giáo dục có ảnh hưởng đến việc giáo 

dục LNA cho trẻ như gia đình (K.D. Usinxki [94], N.K. Crupxcaia [92], V.A. 

Xukhomlinxki [150], A.X.Macarenco [51]). 

Như vậy, những nghiên cứu trên cho thấy:  

- LNA được xem xét ở nhiều khía cạnh khác nhau, là tình yêu thương, 

là một phẩm chất đạo đức, là giá trị, là năng lực của cá nhân.  

- Đặc điểm của LNA nằm trong mối quan hệ giữa con người với con 

người, con người với sự vật xung quanh, yếu tố xúc cảm có ảnh hưởng rất lớn 

đến nhận thức và hành vi của trẻ. LNA có cấu trúc ba mặt: nhận thức, tình 

cảm và những hành vi. 

- Việc giáo dục LNA cho trẻ 5-6 tuổi có thể tiến hành dưới nhiều hình 

thức và sử dụng nhiều phương pháp khác nhau.  

Tuy nhiên, các nghiên cứu còn chưa chỉ ra rõ giáo dục LNA như là giáo 

dục giá trị, các cấu trúc cụ thể của LNA, các biểu hiện của LNA trong cuộc 

sống hàng ngày và cách thức lựa chọn và sử dụng các phương pháp và hình 
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thức giáo dục một cách phù hợp với đặc điểm của trẻ ở mỗi giai đoạn phát 

triển của trẻ để đạt đuợc hiệu quả của nó.  

1.1.2. Nghiên cứu về giáo dục qua trải nghiệm  

Giáo dục qua trải nghiệm được nhiều nhà khoa học L.S.Vugotsky [90], 

J.Piaget [122], C. Rogers [125], Kurt Lewin [116], John Dewey [16], Steiner 

[123], Kolb [114] đi sâu nghiên cứu. Các nhà giáo dục coi giáo dục qua trải 

nghiệm như là chiến lược giáo dục trẻ một cách hiệu quả.  

L.S.Vugotsky [90] cho rằng giáo dục cần phải dựa vào kinh nghiệm sẵn 

có của trẻ và đón trước được sự phát triển của trẻ để tác động giáo dục phù 

hợp, có hiệu quả. Ông cũng cho rằng mỗi cá nhân do thực tiễn cuộc sống và 

tố chất di truyền đều có kinh nghiệm nền tảng khác nhau, nó quy định tương 

đối tiềm năng của cá nhân. Tiềm năng đó thể hiện ở chỗ hễ có sự hỗ trợ thì 

làm được, nghĩ được, quyết định được và giải quyết được vấn đề. Nếu không 

có hỗ trợ thì dù có biết là có vấn đề nhưng chưa đủ năng lực giải quyết. Nhờ 

sự tương tác, kinh nghiệm thường trực ở cá nhân được chia sẻ, được thử 

thách, được cải thiện dẫn cá nhân đến trình độ phát triển mới cao hơn. Trình 

độ này trở thành kinh nghiệm nền tảng trong hiện tại, điều chỉnh và làm giàu 

kinh nghiệm trước kia. Học qua làm - học dựa trên kinh nghiệm đã có. 

J.Piaget [97] cho rằng sự phát triển của trẻ có được là thông qua hành 

động. Ông cho rằng khi trẻ tương tác với môi trường thì sẽ thu nhận được 

kiến thức mới, điều chỉnh và chính xác hóa những kiến thức đã có. Như vậy 

J.Piaget đã đề cao vai trò của hành động, sự hiểu biết của trẻ được xây dựng 

từng bước thông qua sự tham gia tích cực của trẻ cũng như sự tương tác với 

các thành viên khác trong môi trường xung quanh trẻ. Ông cho rằng trí thông 

minh được hình thành bởi kinh nghiệm và trí thông minh đó không phải là 

một đặc tính nội bộ bẩm sinh mà là một sản phẩm của sự tương tác giữa con 

người với môi trường sống của mình. Ông đã nhấn mạnh vai trò của kinh 

nghiệm và hoạt động để điều chỉnh hành vi, tuy nhiên không nhấn mạnh vai 

trò người khác khi hoạt động.  
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C. Rogers [125] đề cao vai trò của học tập qua trải nghiệm. Rogers liệt 

kê những điều kiện của học tập qua trải nghiệm: cá nhân tham gia, được đánh 

giá bởi người học, và các hiệu ứng rộng rãi đến người học.  

Kurt Lewin [116] khi nghiên cứu về học tập qua trải nghiệm đã cho 

rằng học tập tốt nhất là trong môi trường và đặc biệt là từ những kinh nghiệm 

cụ thể. Ông quan tâm nhiều đến mối quan hệ giữa lý thuyết và thực hành. 

“Thực tiễn luôn là lý thuyết tốt”. Ông cũng cho rằng gia đình và trường học 

có ảnh hưởng mạnh mẽ trong học tập qua trải nghiệm, kiến thức là cần thiết 

để thay đổi hành vi nhưng thay đổi thực sự đòi hỏi phải có một môi trường để 

rèn luyện, để trải nghiệm. Ông khẳng định kinh nghiệm chủ quan của cá nhân 

là thành phần quan trọng của học tập qua trải nghiệm. Ông đã xác định các 

chu kì học tập nhưng là một quá trình liên tục của hành động và đánh giá hệ 

quả của hành động đó. Ông đã đưa ra mô hình học tập qua trải nghiệm, bao 

gồm giai đoạn đầu tiên người học suy nghĩ về tình huống, tiếp đến là lập kế 

hoạch giải quyết tình huống và tiến hành kế hoạch, cuối cùng là quan sát các 

kết quả đạt được.  

John Dewey [16] cho rằng trẻ em đến trường để làm việc và sống trong 

một cộng đồng, được tiếp nhận kinh nghiệm thực tiễn, hình thành và phát 

triển năng lực của mình để đóng góp cho xã hội. Dewey nhấn mạnh vai trò 

của kinh nghiệm, ý nghĩa kinh nghiệm cá nhân và mối quan hệ giữa kinh 

nghiệm cá nhân với hoạt động dạy học. Ông lập luận rằng chúng ta phải hiểu 

trải nghiệm xảy ra như thế nào để thiết kế và tổ chức hoạt động giáo dục có 

thể mang lại lợi ích của các cá nhân trong xã hội hiện tại và tương lai. Như 

vậy, triết lí của John Dewey cho rằng mỗi trải nghiệm mới được xây dựng 

dựa trên kinh nghiệm trước đây và trở thành nền tảng tiếp theo tác động, ảnh 

hưởng đến trải nghiệm sắp tới trong tương lai. Đó là một chuỗi các trải 

nghiệm kế tiếp nhau, những hoạt động thực tiễn mà trẻ đã trải qua để hình 

thành và phát triển các phẩm chất đạo đức, các giá trị cũng như các kiến thức 

hoặc hành vi cần thiết cho đứa trẻ. Vai trò của các nhà giáo dục là tổ chức trải 

nghiệm cho đứa trẻ và khai thác các trải nghiệm để thực hiện mục tiêu giáo 

dục đã đặt ra. Ông cho rằng, con người hòa nhập vào xã hội với tất cả những 
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hành vi của mình trong các mối quan hệ, chính vì thế giáo dục LNA đòi hỏi 

phải để cho học sinh cọ sát, ứng xử với xã hội.  

L.S.Vugotsky và John Dewey có những suy nghĩ khá giống nhau về vai 

trò kinh nghiệm cá nhân của đứa trẻ trong hoạt động lĩnh hội kinh nghiệm văn 

hóa xã hội của loài người nói chung, và giá trị đạo đức nói riêng. Hai ông đều 

xem con người là cái được hình thành dưới sự tương tác với môi trường tự 

nhiên và xã hội trong những tình huống cụ thể. Deway đề ra khẩu hiệu “giáo 

dục bằng việc làm”, còn Vugotsky thì giáo dục bằng hoạt động. Ông yêu cầu 

cần phải cho trẻ tham gia vào các hình thức hoạt động đa dạng của cuộc sống.  

 Steiner [123] chú ý nhiều đến việc cung cấp một môi trường học tập 

thoải mái và sáng tạo, nơi trẻ em có thể tìm thấy niềm vui trong học tập và trải 

nghiệm sự phong phú của thời thơ ấu hơn là dạy trẻ em học sớm ở nhà. Ông 

nhấn mạnh đến tính thích nghi của trẻ em trong môi trường học tập ấy. 

Montessori [52] quan tâm đến việc trẻ tương tác với môi trường xung 

quanh. Montessori cho rằng trẻ nếu được tự do chọn lựa và hoạt động trong 

một môi trường được chuẩn bị kỹ càng, phù hợp với khả năng và giai đoạn 

phát triển, thì chúng sẽ phát huy tối đa tiềm năng sẵn có của mình. 

Kolb [114] phát triển lí thuyết học qua trải nghiệm (ELT Experiential 

learning theory) trên cơ sở kế thừa kết quả nghiên cứu của John Dewey, Kurt 

Lewin, Jean Piaget, William James, Carl Jung, Paulo Freire, Carl Rogers, và 

những người khác. Ông cho rằng một phần quan trọng đối với việc hình thành 

bất kì một giá trị nào là sự tương tác giữa kiến thức mới hoặc kinh nghiệm 

mới với kiến thức và kinh nghiệm đã có. Ông cũng cho rằng học tập là quá 

trình mà trong đó kiến thức được tạo ra thông qua việc chuyển đổi kinh nghiệm.  

Ông đã đưa ra mô hình giáo dục qua trải nghiệm có tính tuần hoàn theo 

hình xoắn ốc theo 4 giai đoạn cơ bản. Quá trình học tập phải liên tục, hoàn 

thành chu kỳ này dẫn đến kinh nghiệm mới, thiết lập một chu kỳ mới. Khung 

thời gian cho một chu kỳ thay đổi với người học và phạm vi kinh nghiệm học tập.  

Lewin, Dewey, Piaget và Kolb đều nhấn mạnh vai trò của kinh nghiệm 

trong trải nghiệm, trong đó cảm xúc đóng vai trò quan trọng. 

Võ Trung Minh [55], Nguyễn Thị Hương [39], Vũ Thị Ngọc Uyên [88] 

đã sử dụng mô hình trải nghiệm của David Kolb trong việc giáo dục trẻ tiểu 
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học. Các tác giả đều cho thấy vai trò to lớn của thực tiễn trong mô hình này, 

trong đó GV đóng vai trò là người hướng dẫn, thúc đẩy việc cho học sinh trực 

tiếp trải nghiệm, đảm bảo quá trình học tập và lĩnh hội kiến thức của học sinh 

một cách chủ động. 

Các tác giả đã đề cao vai trò của kinh nghiệm, mối quan hệ giữa kiến 

thức, kĩ năng và kinh nghiệm trong giáo dục. Các nghiên cứu này đã chỉ ra 

các mô hình học tập qua trải nghiệm qua các giai đoạn và đó là quá trình liên 

tục phát triển. Tuy nhiên, các nghiên cứu về giáo dục qua trải nghiệm còn 

chưa chỉ rõ việc vận dụng mô hình qua trải nghiệm dành cho trẻ mẫu giáo 

cũng như những phương pháp cụ thể để hỗ trợ cho quá trình trải nghiệm được 

diễn ra hiệu quả hơn.  

1.1.3. Nghiên cứu về giáo dục lòng nhân ái qua trải nghiệm 

Theo Lê Minh Thuận [74], Nguyễn Ánh Tuyết [81], Ngô Công Hoàn 

[30] , Nguyễn Thị Hoàng Yến [95]…, việc hình thành phẩm chất đạo đức mà 

cụ thể là LNA cần phải cho trẻ thực hành, luyện tập thường xuyên, hàng ngày 

qua những hoạt động như: trong hoạt động vui chơi mà trung tâm là trò chơi 

đóng vai theo chủ đề;  qua các hoạt động ngoài trời như Lưu Thu Thủy [76], 

Vũ Minh Tuấn [79]…; qua hoạt động thực trong cuộc sống như Đặng Thành 

Hưng [37], Nguyễn Công Khanh [44]…. 

Tuy nhiên những nghiên cứu này chỉ đưa ra quá trình thực hành, luyện 

tập của trẻ theo từng lĩnh vực hoạt động riêng lẻ mà chưa đi sâu nghiên cứu 

dưới góc độ giáo dục qua trải nghiệm (giáo dục như thế nào và giáo dục bằng 

cách nào, các bước tiến hành ra sao….). Đặc biệt trong lĩnh vực GDMN thì 

vấn đề này chưa được đi sâu nghiên cứu và làm rõ.  

Từ các nghiên cứu cho thấy các vấn đề:  

1) Quan niệm về LNA là một khái niệm rộng và được xem xét ở nhiều 

khía cạnh khác nhau. Các tác giả chưa khai thác và làm rõ nội hàm của khái 

niệm LNA theo tiếp cận giá trị bao gồm ba yếu tố: nhận thức, thái độ và hành vi.  

2) Vấn đề giáo dục qua trải nghiệm đã bước đầu được quan tâm. Tuy 

nhiên còn ít những nghiên cứu chỉ rõ cách thức tổ chức và quá trình vận dụng 
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nội dung, phương pháp và hình thức cụ thể để đạt mục tiêu giáo dục cho trẻ 

mẫu giáo, đặc biệt là trẻ 5-6 tuổi.  

 3) Đã có một số nghiên cứu về mô hình giáo dục qua trải nghiệm, tuy 

nhiên chưa có nghiên cứu một cách hệ thống, đầy đủ và sâu sắc về tổ chức 

các trải nghiệm để giáo dục LNA cho trẻ 5-6 tuổi đạt hiệu quả.  

Từ những phân tích trên cho thấy việc giáo dục LNA qua trải nghiệm 

của trẻ cần phải được xem xét và nghiên cứu theo một hệ thống từ bản chất, 

cấu trúc, nội dung, phương pháp, hình thức và quá trình tổ chức giáo dục  

LNA cho trẻ 5-6 tuổi ở trường MN.  

1.2. Lý luận về lòng nhân ái của trẻ 5-6 tuổi 

1.2.1. Khái niệm lòng nhân ái 

Có rất nhiều quan niệm về LNA 

Quan niệm LNA là thuộc tính tình cảm, là tình thương, tình yêu của con 

người. Theo Khổng Tử, Nhân là thương người, người nào thật lòng thương 

người khác thì có thể làm tròn bổn phận mình trong xã hội. Khổng Tử cũng 

nói tình yêu của con người là gốc rễ của mọi cách hành xử của con người. 

Ông quan niệm LNA ở đây không phải là thứ tình cảm mơ hồ mà còn được 

thể hiện qua những tương tác cụ thể và khởi đầu với những người xung quanh 

mình, ở trong nhà thì hiếu với cha mẹ, ra ngoài kính nhường người hơn tuổi, 

thận trọng giữ chữ tín, yêu thương mọi người và học hỏi người nhân đức [40]. 

Theo Mạnh Tử thì Nhân là “lòng thương xót con người” và đó là “đầu mối 

của mọi đức nhân”. Mạnh Tử cũng nói nhiều đến Đức của con người, đó là 

nhân nghĩa và được hiểu là “kiêm ái - thương yêu tất cả mọi người” [40].   

Như vậy, quan điểm Nho giáo coi bản chất đạo đức khái quát chung 

nhất là ở nhân ái, nhân luân, nhân nghĩa. Đó chính là lòng thương người 

“thương người như thể thương thân”.  

Rubinstein [124] quan niệm LNA là tình yêu đối với con người, với bản 

thân cũng như đối với mọi thực thể sống. Ông cho rằng, người có LNA trước 

hết phải biết yêu bản thân, yêu thương mọi người gần gũi xung quanh và tất 

cả mọi thứ gắn bó đến cuộc sống của họ. 
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Theo Sue Patton Thoele [127] thì “LNA xuất phát từ trái tim chan chứa 

tình yêu thương, là cái cảm xúc mãnh liệt, sự trắc ẩn và thấu hiểu trong đôi mắt…”.  

Saron Salzberg [1] cho rằng: LNA là sự bao dung, quan tâm đến người 

khác mà không làm tổn thương đến họ. 

Theo Khuất Thu Hồng [31], nhân ái là ưu ái con người, yêu thương con 

người”. Từ tình yêu thương con người dẫn đến sự cảm thông, chia sẻ, giúp 

đỡ, hỗ trợ...  

Quan niệm LNA là phẩm chất đạo đức, thể hiện tính người 

Daparogiet [20] quan niệm LNA như phẩm chất đạo đức gồm 3 yếu tố 

cơ bản: tình cảm đạo đức, hành vi đạo đức và ý niệm đạo đức về tốt, xấu, về 

các hiện tượng trong đời sống xã hội.  

Theo Lê Minh Thuận [74], LNA là tình yêu thương con người, là một 

phẩm chất đạo đức thuộc cấu trúc nhân cách, vì vậy muốn giáo dục LNA cho 

trẻ cần tác động vào những thuộc tính của nhân cách.  

Theo quan điểm triết học [8], LNA là giá trị nhân văn căn bản, phân 

biệt con người - ý thức và có đạo đức với con vật, bản năng và thú tính. 

Người có LNA giàu cảm xúc, dễ động lòng trắc ẩn trước những sự bất hạnh 

của người khác: ân cần, chu đáo, quan tâm giúp đỡ mọi người, có thể hy sinh 

vì người khác; giàu lòng vị tha, khoan dung, độ lượng, không chỉ biết suy 

nghĩ tốt đẹp về người khác mà còn làm những điều tốt đẹp cho người khác 

một cách vô tư, trong sáng như một sự thôi thúc, tự nguyện bởi sức mạnh nội 

tâm, xuất phát từ những rung động sâu xa và tinh tế của một tâm hồn luôn có 

nhu cầu cảm thông và chia sẻ, từ một tấm lòng và trái tim nhân hậu. 

Đặng Thành Hưng, Trần Thị Tố Oanh [37] đã nhấn mạnh tính người 

trong quan niệm LNA. Không phải mọi biểu hiện của nhân tính đều là nhân 

ái, nhưng nhân ái là một biểu hiện cao đẹp của nhân tính. Đó là tình yêu trong 

đó có quan tâm, ân cần, trân trọng, thân thiết, vị tha, bao dung, tự nguyện, 

đằm thắm… 

Quan niệm LNA như một năng lực 

Hartman [109] xem xét LNA như là năng lực. Ông cho rằng con người 

có năng lực xác định giá trị, trong đó đồng cảm là năng lực thấy và đánh giá 
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được đúng giá trị bên trong của người khác, tức là nhận thấy và chấp nhận 

người khác, có khả năng đặt mình vào vị trí của người khác. Ông đã đưa ra 5 

phạm trù để đo giá trị như: Biết làm gì; Biết làm bằng cách nào; Khả năng kế 

hoạch và tổ chức thực hiện; Đo năng lực và kết quả, khả năng hợp tác với 

người khác một cách tốt đẹp, tích cực, biết đánh giá người khác (đồng cảm). 

Theo Hoàng Thị Phương [66] quan niệm LNA là năng lực cảm thông 

với nỗi đau của người khác và nó thể hiện ở các tầng bậc xúc cảm, tình cảm, 

nhận thức và hành động khác nhau. 

Quan niệm LNA như một giá trị 

 Tsunesaburo Makiguchi [54] xem xét LNA như là một giá trị phù hợp 

với những chuẩn mực của xã hội. 

Nguyễn Quang Uẩn [86] quan niệm LNA là giá trị, luôn mang tính 

khách quan, có liên quan đến nhu cầu được con người thừa nhận. Giá trị LNA 

chứa đựng yếu tố nhận thức, tình cảm và hành vi của chủ thể trong mối quan 

hệ với sự vật, hiện tượng, thể hiện sự lựa chọn đánh giá của chủ thể. Tác giả 

quan niệm giá trị là thuộc tính phản ánh ý nghĩa của sự vật hay người trong 

quan hệ so sánh với sự vật hay người khác, nảy sinh từ sự kết hợp hay gặp gỡ 

giữa thuộc tính khách quan của sự vật (hay người) và nhu cầu, nhận thức, tình 

cảm, mong muốn nhất định chủ quan của người khác (hay những người khác). 

Như vậy có thể thấy, các tác giả hiểu LNA ở các góc độ khác nhau. 

LNA là thuộc tính tình cảm bên trong của con người và là một phẩm chất đạo 

đức thể hiện tính người, đồng thời LNA cũng là một giá trị, một năng lực. 

Vậy có thể định nghĩa về LNA như sau:  

LNA là giá trị nhân văn, là tình thương yêu của con người, thể hiện sự 

đồng cảm, quan tâm, chia sẻ, giúp đỡ, bảo vệ và khoan dung đối với bản thân, 

mọi người và sự vật xung quanh không chỉ bằng nhận thức mà còn bằng thái 

độ, hành vi tích cực của họ. 

Có thể thấy, trong nội hàm khái niệm LNA nổi bật lên ba điểm quan 

trọng sau đây: 

Thứ nhất, LNA là một giá trị - giá trị quan trọng nhất trong các giá trị 

của con người - giá trị nhân văn, là nấc thang cao nhất của sự hoàn thiện nhân 
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tính người, được thể hiện ở sự đồng cảm, quan tâm, chia sẻ, giúp đỡ, bảo vệ 

và khoan dung.  

Thứ hai, LNA là một giá trị, với cấu trúc gồm ba thành phần có liên 

quan mật thiết với nhau là nhận thức, thái độ, hành vi. Điều này có nghĩa là 

việc giáo dục LNA cần tác động đồng bộ đến cả ba thành phần của nó thì mới 

đem lại hiệu quả thực tế. Nói cách khác là cần hình thành năng lực thực sự ở 

con người.  

Thứ ba, xét về khía cách đối tượng để con người thể hiện LNA là bản 

thân, mọi người và sự vật xung quanh. Một người không biết yêu thương, 

khoan dung với chính mình thì cũng khó có thể yêu thương, khoan dung với 

người khác và càng không thể quan tâm, bảo vệ mọi thứ xung quanh. Tuy 

nhiên, nêu chỉ biết lo cho bản thân mà không nghĩ đến mọi người và môi 

trường xung quanh thì không bao giờ là người có LNA, mà là ích kỉ, vô cảm 

cần phải lên án. 

 1.2.2. Các yếu tố cấu thành lòng nhân ái 

 Về các thành phần cấu trúc của lòng nhân ái 

LNA là một trong những giá trị quan trọng của con người nói chung, 

của người Việt Nam nói riêng. Hartman [109], Daparogiet [20]... quan niệm 

các yếu tố cấu thành giá trị cụ thể là LNA gồm nhận thức, tình cảm và hành 

vi, điều này được thể hiện cụ thể qua sơ đồ sau:  

 

Hình 1.1. Các yếu tố cấu thành giá trị nhân ái 

Yếu tố tình cảm: Là sự hứng thú, vui thích khi thể hiện LNA với bản thân 

và mọi người xung quanh, sự thể hiện xúc cảm, tình cảm ra bên ngoài qua nét 

mặt, cử chỉ, điệu bộ phù hợp tình huống và hoàn cảnh. 
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 Yếu tố nhận thức: Là hiểu biết của con người về LNA, biết được nhân ái 

là đồng cảm, quan tâm, chia sẻ, giúp đỡ, tha thứ và bảo vệ bản thân, mọi 

người, sự vật xung quanh. Nhận biết được các hành vi/xúc cảm nhân ái- nhận 

xét các biểu hiện nhân ái/. Nhận thức các tình huống/hoàn cảnh cần đồng 

cảm… 

Yếu tố hành vi: Là những hành động nhân ái được thể hiện ra bên ngoài 

bằng ngôn ngữ và những hành vi phi ngôn ngữ (cử chỉ, điệu bộ, nét mặt...) 

trong mối quan hệ với bản thân và mọi người, với sự vật xung quanh. Đó là 

những hành động thể hiện sự đồng cảm, quan tâm, chia sẻ, giúp đỡ, bảo vệ và 

khoan dung. Hành vi nhân ái của con người đối với bản thân, mọi người và sự 

vật xung quanh được thể hiện bằng hành động cụ thể dựa trên thống nhất giữa 

nhận thức đúng đắn và tình cảm tích cực của con người trong các tình huống 

cụ thể của cuộc sống.  

Các yếu tố cấu thành LNA có liên quan mật thiết với nhau:  

Yếu tố TÌNH CẢM đóng vai trò chủ đạo, có tác dụng như động lực 

thúc đẩy con người tích cực lĩnh hội kiến thức để có hiểu biết đúng về LNA 

và thể hiện hành vi nhân ái với mọi người và sự vật xung quanh. Điều này, 

đặc biệt quan trọng đối với trẻ, khi nhận thức, kinh nghiệm về LNA của trẻ 

còn hạn chế, sự tự ý thức của trẻ còn chưa phát triển tốt. Mọi hành động của 

trẻ thường bắt đầu từ cảm xúc yêu ghét trong quan hệ với mọi người và sự vật 

xung quanh. 

Yếu tố NHẬN THỨC đảm bảo nội dung, nghĩa là nhờ có nhận thức 

đúng mà con người có hiểu biết LNA là đồng cảm, quan tâm chia sẻ, giúp đỡ, 

bảo vệ và khoan dung với bản thân, mọi người và sự vật xung quanh, ý nghĩa 

của nhân ái. Từ đó, sẽ cố gắng thể hiện hành vi nhân ái ở mọi nơi, mọi lúc với 

mọi đối tượng, tình huống và hoàn cảnh khác nhau. 

Yếu tố HÀNH VI giữ vai trò điều chỉnh và kiểm tra.  Điều này có nghĩa 

là chỉ thông qua hành động cụ thể của con người được thể hiện trong các mối 

quan hệ với con người và sự vật xung quanh mới hiểu được thái độ tình cảm 

thực sự của họ, nhận thức của họ.  

Trong thực tế cuộc sống, các yếu tố cấu thành LNA không tồn tại riêng 

biệt, rời rạc mà gắn kết, thống nhất với nhau, tạo thành một kết cấu vững 
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chắc, thể hiện năng lực thực sự của con người trong ứng xử với bản thân, mọi 

người và sự vật xung quanh.  

 Về các giá trị cụ thể hợp thành LNA 

     LNA là một giá trị lớn, trong đó bao hàm các giá trị cụ thể sau đây: 

- Đồng cảm: Là thể hiện cảm xúc của bản thân cho phù hợp với tâm 

trạng, trạng thái, cảm xúc của người khác, hoặc sự vật, hiện tượng trong các 

tình huống, hoàn cảnh cụ thể. Trong thực tiễn cuộc sống, mọi người cần có 

năng lực đồng cảm, biết thể hiện niềm vui trong các tình huống, hoàn cảnh 

khi thấy người khác vui. Khi thấy người khác buồn, mệt mỏi, đau đớn... biết 

cảm thông với họ, cảm nhận được nỗi buồn đau của người khác, có cảm giác 

buồn, đau như chính mình đang ở trạng thái, tâm trạng của họ. 

     - Quan tâm: Đối với bản thân là chú ý đến sức khỏe, diện mạo bên 

ngoài, nhận biết được tâm trạng, mong muốn, cảm xúc của bản thân. Đối với 

mọi người xung quanh, nhận biết và chú ý đến sự thay đổi về diện mạo, cảm 

xúc của mọi người xung quanh, biết được sở thích, nhu cầu của bạn bè, người 

thân trong sinh hoạt hàng ngày. Đối với các sự vật, hiện tượng là nhận ra sự 

thay đổi trạng thái của nó, nhất là trạng thái không tốt.  

 - Chia sẻ: Là cho đi và nhận lại về cả vật chất và tinh thần. Về tinh 

thần, khi san sẻ niềm vui thì niềm vui sẽ được nhân lên, khi san sẻ nỗi buồn 

thì nỗi buồn sẽ vơi đi, sẽ đỡ buồn hơn. Về vật chất, khi chia sẻ là cho đi, 

nhưng đổi lại con người sẽ cảm thấy hạnh phúc hơn, vui hơn, thoải mái hơn 

về tinh thần vì thấy mọi người cũng vui và hạnh phúc như mình. 

- Giúp đỡ: Động viên khích lệ người khác, sẵn sàng hỗ trợ người khác  

khi thấy họ gặp khó khăn hoặc họ đề nghị được giúp đỡ, yêu cầu. Sử dụng các 

hình thức hỗ trợ phù hợp với hoàn cảnh và khả năng của bản thân, hỗ trợ về 

vật chất và tinh thần như: tặng quà, góp công sức lao động, đưa ra ý kiến đóng 

góp, đưa ra lời khuyên chân thành... 

- Bảo vệ: Chống lại mọi sự xâm phạm về thể chất, tinh thần, vật chất 

đến bản thân, mọi người và sự vật xung quanh. Bênh vực những điều đúng, 

tốt bằng lý lẽ và hành động phù hợp với khả năng và đối tượng trong các tình 

huống cụ thể của cuộc sống. 

- Khoan dung: Biết chấp nhận ngay cả khi bản thân và người khác mắc 

lỗi hoặc làm những điều chưa đúng, chưa tốt. Chấp nhận sự khác biệt của 

người khác về diện mạo bên ngoài, nhu cầu, cảm xúc, suy nghĩ. Sử dụng các 
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phương tiện ngôn ngữ và phi ngôn ngữ để an ủi, động viên bản thân hoặc 

người khác lần sau làm tốt hơn, đúng hơn với thái độ chân thành.  

 Việc giáo dục LNA phụ thuộc rất nhiều vào đặc điểm lứa tuổi, môi 

trường giáo dục và các tác động giáo dục tự phía người lớn. Do vậy, quá trình 

giáo dục LNA luôn đòi hỏi các nhà giáo dục cần tìm hiểu kĩ lưỡng đặc điểm 

nhận thức, tình cảm, khả năng, kinh nghiệm cũng như mong muốn và môi 

trường giáo dục của gia đình, xã hội... của người được giáo dục.  

1.2.3. Đặc điểm tâm lí xã hội và đặc điểm lòng nhân ái của trẻ 5-6 tuổi  

1.2.3.1. Các đặc điểm tâm lí-xã hội của trẻ 5-6 tuổi  

Nhận thức của trẻ 5-6 tuổi có sự phát triển vượt bậc 

Về tư duy: Sự hình thành và phát triển các hình thức tư duy phong phú 

ở trẻ 5-6 tuổi có liên quan chặt chẽ với việc lĩnh hội kiến thức của trẻ về LNA 

qua trải nghiệm. Trong quá trình trải nghiệm, trẻ có cơ hội được tiếp xúc trực 

tiếp với sự vật, hiện tượng và mối quan hệ của nó. Sự hình thành và phát triển 

tư duy trực quan hành động giúp trẻ dễ dàng lĩnh hội kiến thức về LNA qua 

quan sát, tri giác trực tiếp hành vi của bản thân và mọi người xung quanh. Sự 

xuất hiện của tư duy trực quan hình tượng giúp trẻ khám phá các mối quan hệ 

giữa các sự vật, hiện tượng, con người, nhưng chỉ dừng lại ở hiện tượng bên 

ngoài chưa đi sâu vào bản chất bên trong. Trẻ có nhu cầu giải thích trạng thái 

xúc cảm, suy nghĩ riêng của mình, biết đánh giá hành vi của bản thân theo 

chuẩn mực đạo đức, nhờ đó mà làm thay đổi quan hệ của trẻ với bạn và mọi 

người xung quanh. 

  Về ngôn ngữ: Ở những trẻ 5-6 tuổi có vốn từ vựng phong phú thì 

thường biểu hiện hành vi rõ ràng hơn những đứa trẻ khác. Ngôn ngữ tình 

huống của trẻ dần mất đi nhờ vốn từ phong phú và khả năng diễn đạt của trẻ 

ngày càng cải thiện. Trẻ tích cực sử dụng ngôn ngữ ngữ cảnh. Kiểu ngôn ngữ 

này đòi hỏi trẻ phải nói sao cho người khác có thể hình dung được những điều 

chúng muốn nói, muốn mô tả, mà không phụ thuộc vào hoàn cảnh cụ thể 

trước mắt. Trẻ có thể diễn tả suy nghĩ của mình ra bên ngoài bằng lời nói hoặc 

bằng ngôn ngữ cơ thể. Một số trẻ ngôn ngữ phát triển chậm hơn, vốn từ nghèo 

nàn sẽ thiếu mạnh dạn và tự tin trong giao tiếp và hạn chế trong việc biểu hiện 

hành vi thể hiện LNA.  

  Cuối tuổi mẫu giáo, phát triển chú ý có chủ định mạnh mẽ hơn. A.V. 

Daparojiet [20] cho rằng chú ý của trẻ có thể kéo dài từ 35-50 phút nếu đối 
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tượng đó hấp dẫn, có nhiều thay đổi, kích thích được sự tò mò, ham hiểu biết 

của trẻ. Trẻ có thể tập trung chú ý vào một số hoạt động kém hấp dẫn với 

khoảng thời gian khoảng từ 20-25 phút cùng với người lớn.   

  Tình cảm của trẻ được thể hiện khá rõ nét 

  Đời sống xúc cảm, tình cảm ổn định hơn so với giai đoạn 4 - 5 tuổi, 

mức độ phong phú, phức tạp tăng dần theo các mối quan hệ giao tiếp với 

những người xung quanh. Tuy nhiên đời sống xúc cảm của trẻ còn dễ dao 

động, mang tính chất tình huống. Xúc cảm của trẻ nẩy sinh nhanh chóng cũng 

mất đi dễ dàng (trẻ vừa khóc rồi lại cười ngay), chưa kiềm chế được vì hệ 

thần kinh ở trạng thái hưng phấn mạnh. Trẻ hành động tốt hay xấu với bạn là 

do thích hay không thích bạn đó.  

  Trẻ không nhanh chóng quên đi những xúc cảm sợ hãi hay buồn phiền. 

Những trẻ trải qua những xúc cảm tiêu cực sẽ gặp nhiều khó khăn trong việc 

kìm nén những cảm xúc và chuyển sự chú ý khỏi những sự kiện gây chấn 

động cho chúng [81]. Cho nên ở độ tuổi này cần duy trì ở trẻ những xúc cảm 

tích cực. Ở lứa tuổi này, tình cảm bạn bè trở nên sâu sắc và bền vững hơn. Trẻ 

thích có bạn cùng chơi và có thể chơi rất lâu với người đó, nhưng động cơ của 

những tình cảm này vẫn có tính ngẫu hứng, gắn với hành vi bên ngoài của người 

bạn (bạn ấy không đánh bạn, vì bạn nghe lời cô giáo, vì bạn ngoan không nói bậy). 

  Hành vi ngày càng có ý thức hơn 

  Trẻ 5-6 tuổi mong muốn tìm hiểu chính bản thân mình và người khác 

như là khám phá xã hội, dần dần trẻ nhận thức được mối quan hệ ràng buộc 

với các hành vi xã hội và quan hệ con người.  

   Sự phát triển ý chí của trẻ: Ý chí xuất hiện ở trẻ như là sự điều chỉnh 

có ý thức trong hành vi. Trẻ đã biết tự điều chỉnh hành vi của mình để hoàn 

thành một nhiệm vụ hay khắc phục khó khăn. Tuy nhiên, việc tuân thủ các 

quy tắc (chơi hòa thuận với nhau, chia sẻ đồ chơi, kiểm soát sự tức giận,…) 

trẻ chỉ có thể thực hiện được với những người bạn mà trẻ yêu mến [139]. 

  Khả năng kiềm chế ở độ tuổi này tốt hơn so với trước, do vậy trẻ có thể 

làm theo yêu cầu của người lớn, song các nhiệm vụ đề ra phải dễ dàng và dễ 

hiểu, các yêu cầu phải phù hợp với độ tuổi [142].  

  Động cơ xã hội rõ nét và tương đối ổn định: Trong hệ thống thứ bậc 

các động cơ, động cơ xã hội được phát triển nhanh nhất và tương đối lâu bền. 

Trẻ thường hay để ý đến cách ứng xử của người lớn và dễ tiếp nhận những 

cách ứng xử phù hợp chuẩn mực xã hội, tuy chưa thực sự hiểu ý nghĩa xã hội 
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của hành vi. Thứ bậc động cơ hành vi của mỗi trẻ là không giống nhau. 

    Như vậy có thể thấy trẻ 5-6 tuổi có những đặc điểm về nhận thức, tình cảm 

và hành vi riêng. Vì vậy trong quá trình giáo dục, GV cần chú ý đến những đặc 

điểm này để có những biện pháp giáo dục phù hợp và hiệu quả.  

1.2.3.2. Đặc điểm LNA của trẻ 5-6 tuổi 

 Thứ nhất, về nhận thức về LNA của trẻ 

Nhận thức của trẻ về LNA thể hiện ở việc lĩnh hội quy tắc hành vi 

ĐÚNG-SAI (Piaget, Kolberg) [97]. 

Trẻ ở độ tuổi này thường phục tùng quy tắc hành vi một cách cứng nhắc. 

Trẻ quan tâm đến kết quả hành vi hơn là đến người thực hiện hành vi đó. Qua 

hoạt động tương tác với trẻ khác trong nhóm, trẻ nhận thấy việc tôn trọng tuân 

thủ các quy tắc đôi khi cũng là vấn đề. Trẻ nghe lời người lớn chỉ vì không 

muốn chịu hậu quả là bị trách mắng hay trừng phạt. Trẻ bắt đầu có khả năng 

nhân nhượng, chuyển từ lợi ích cá nhân sang việc biết quan tâm đến người khác.  

Khả năng lập luận về LNA được hình thành, trẻ bắt đầu hiểu được ý 

nghĩa xã hội của các quy tắc hành vi (Kolberg). Trẻ bắt đầu hiểu một cách cơ 

bản các quy tắc đạo đức, hiểu rằng chuẩn mực đạo đức và các quy tắc là cần 

thiết để duy trì xã hội. Trẻ xác định được cái gì là đúng và cái gì là tốt, nắm 

được các chuẩn mực thế nào là ngoan, hư, tốt, xấu, có những hành vi phù hợp 

với các chuẩn mực đó, biết đánh giá về những điều ấy. Chúng cũng nhận thức 

được rằng việc tuân theo những quy tắc đạo đức như phải đối xử tốt với bạn bè 

và không được lấy đồ của người khác, quan trọng hơn nhiều so với việc vi phạm 

các quy tắc xã hội như không nói “cảm ơn”, “xin lỗi”. 

Thứ hai, sự phát triển xúc cảm, tình cảm của trẻ thể hiện rõ nét và chi 

phối mạnh mẽ hành vi nhân ái với mọi người xung quanh  

Xúc cảm có ảnh hưởng mạnh mẽ đến hành động của trẻ với mọi người 

xung quanh. Trẻ yêu thích đối tượng nào, con người nào thì trẻ sẽ thích tìm hiểu 

đối tượng đó và hành động vì đối tượng đó.   

  Trẻ có thể nhận biết được cảm xúc của bản thân và người khác. Trẻ 5-6 

tuổi có mong muốn hiểu biết người khác: thường xuyên thắc mắc về hoạt 

động và mối quan hệ của người lớn, biết thay đổi hành vi phù hợp với trạng 

thái xúc cảm của người khác như thay đổi ý kiến của mình để mong nhận 

được sự hài lòng của người khác. Đấy chính là động cơ khiến trẻ để ý đến 

công việc chung, ý kiến, tình cảm, sở thích, thói quen của người khác, sẵn 

sàng giúp đỡ khi được đề nghị (rủ bạn chơi, nhường bạn khi tranh luận, thích 
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làm việc mà người lớn thích). Tuy nhiên, những đối tượng mà trẻ quan tâm 

thường là những người gần gũi xung quanh trẻ, những người trẻ yêu mến [41].  

  Theo Nguyễn Ánh Tuyết [81] ở lứa tuổi mẫu giáo, tình cảm của trẻ phát 

triển rất mạnh mẽ đặc biệt là tính đồng cảm và tính dễ xúc động đối với con 

người và cảnh vật xung quanh, tuy nhiên còn mang tính bột phát, mang tính bắt 

chước. Trẻ thấy bạn buồn cũng buồn cùng bạn. Theo Tichener, đồng cảm bắt 

nguồn từ kiểu bắt chước xúc cảm của người khác [108]. Sự đồng cảm ở đây là 

những biểu hiện cùng buồn, cùng vui cùng người khác mà không chờ đợi sự đáp 

lại của bản thân và người khác [115].  

  Những xúc cảm tích cực nảy sinh khi trẻ tiếp xúc trực tiếp với điều tốt 

và cái đẹp khiến trẻ gắn bó với con người và cảnh vật xung quanh, kích thích 

trẻ làm những điều tốt lành để đem lại niềm vui cho mọi người. Trẻ bộc lộ 

cảm xúc theo các cách khác nhau tùy vào đặc điểm riêng từng trẻ. Những trẻ 

thân mật, hòa đồng, thẳng thắn và có khả năng điều khiển cảm xúc tốt chắc chắn 

sẽ sẵn sàng giúp đỡ, chia sẻ và an ủi khi người khác buồn, ngược lại những trẻ 

mà khả năng cảm xúc kém sẽ ít thể hiện sự quan tâm, thông cảm [148].   

Trẻ đã bắt đầu có khả năng điều khiển được xúc cảm: Trẻ 5-6 tuổi bắt 

đầu hiểu biết về xúc cảm yêu thương bản thân và những người khác. Nhu cầu 

được yêu thương, trìu mến của trẻ rất mạnh mẽ, đồng thời rất lo sợ trước thái 

độ thờ ơ, lạnh nhạt của người khác với mình. Trẻ vui mừng khi được bố mẹ, 

cô giáo hay bạn bè yêu thương, khen ngợi và cũng thực sự đau buồn khi 

người khác ghét bỏ, tẩy chay. Trẻ thường tỏ ra lo lắng, buồn phiền khi người 

thân bị ốm đau, có chuyện buồn và muốn được động viên chăm sóc họ [4]. 

  Thứ ba, hành vi thể hiện LNA của trẻ ngày càng rõ nét 

Lúc đầu, hành vi trẻ mang tính bắt chước, chưa có ý thức: Phần lớn trẻ 

học để xử sự có đạo đức thông qua các hành vi mẫu, qua việc quan sát và bắt 

chước những hành vi thích hợp. Trẻ rất thích bắt chước những người gần gũi 

xung quanh và những gì sinh động hấp dẫn. Trẻ bắt chước từ phong cách, lời 

nói đến các cử chỉ, điệu bộ, nét mặt... nhưng chưa hiểu hết ý nghĩa của những 

hành vi nên thường bắt chước cả cái tốt lẫn cái xấu [148]. Trẻ nhỏ thường chịu 

ảnh hưởng rất lớn từ tivi và cũng thường gặp khó khăn trong việc liên hệ những 

hình ảnh, sự việc trên ti vi với các hoàn cảnh thực tế. Trẻ chưa nhận thức được 

rằng các nhân vật trong tivi đôi khi không tồn tại trong đời thực. Các chương 

trình bạo lực không chỉ tạo nên những khó khăn tạm thời trong mối quan hệ giữa 

trẻ với cha mẹ, bạn bè mà còn có những hậu quả lâu dài… 
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Trẻ thường thực hiện hành vi xuất phát từ động cơ bên ngoài (muốn được 

cô khen, được các bạn để ý, muốn chỉ huy bạn...), chứ chưa do động cơ bên 

trong (thực sự thương bạn, đồng cảm với bạn...) như: có trẻ nhường quà cho 

bạn và muốn được cô khen chứ không phải thực sự thương yêu bạn, hoặc 

thích được làm một công việc nào đó chỉ vì muốn chỉ huy các bạn.  

Dần dần hành động của trẻ ngày càng phù hợp hơn với mục đích, trẻ tự 

tin, tự giác hơn, muốn được khẳng định như người lớn. Sự phát triển ý chí trong 

hành vi của trẻ thể hiện ngày càng rõ rệt: biết tự kiềm chế, vượt qua khó khăn, 

phục tùng nhiệm vụ... Trẻ đã biết tự điều chỉnh hành vi của mình để phục tùng 

một nhiệm vụ nào đó hay khắc phục khó khăn. Khả năng kiềm chế ở độ tuổi 

này tốt hơn so với trước, do vậy trẻ có thể làm theo yêu cầu của người lớn, 

song các nhiệm vụ đề ra phải dễ dàng và dễ hiểu, các yêu cầu phải phù hợp với 

độ tuổi. Trẻ thể hiện hành động phù hợp với mục đích và bước đầu biết tự kìm 

chế mình. Trẻ ở độ tuổi này đều cảm thấy tự tin và thể hiện bản thân mình [151].  

Khi khả năng đánh giá hành vi tốt hơn thì trẻ ngày càng tự giác thực hiện 

nhiều hành vi tích cực trong quan hệ với bạn và mọi người xung quanh hơn. Trẻ 

5-6 tuổi có thể đánh giá hành vi của người khác theo những chuẩn mực đạo đức 

và đưa ra những lập luận khái quát thể hiện quan điểm của bản thân về một sự 

kiện nào đó. Tuy nhiên, những đánh giá của trẻ thường mang tính chủ quan và 

thường dựa vào sự nhận xét của người lớn. Trẻ so sánh hành vi của nhiều người 

xung quanh, hành vi của mình với hành vi của bạn và thường cho mình hơn các 

bạn như: Con ăn nhanh, còn bạn Mai ăn chậm; Hôm nay con xếp ngôi nhà đẹp 

còn bạn Hùng thì mải chơi...  

  Như vậy, đặc điểm LNA của trẻ 5-6 tuổi đã thể hiện khá rõ nét trên cả ba 

phương diện nhận thức, tình cảm và hành vi. Ban đầu trẻ thực hiện hành vi 

theo một quy tắc cứng nhắc, sau đó dần dần trẻ mới hiểu được ý nghĩa và xác 

định được cái tốt, cái xấu. Bên cạnh đó, các đặc điểm về mặt xúc cảm, tình 

cảm thể hiện khá rõ nét và có sức chi phối mặt nhận thức và hành vi của trẻ. 

Do vậy, việc giáo dục LNA cho trẻ phải quan tâm đến các đặc điểm LNA để 

đưa ra các hoạt động giáo dục phù hợp, nhằm tạo ra hiệu quả mong muốn.  

  Dựa trên những đặc điểm tâm sinh lý và đặc điểm LNA của trẻ 5-6 tuổi 

cho thấy quá trình hình thành LNA của trẻ 5-6 tuổi cần phải bắt đầu từ việc 

giáo dục xúc cảm, tình cảm giúp trẻ cảm nhận được hành vi có ý nghĩa với 

chúng rồi mới hình thành kĩ năng và thói quen tạo điều kiện cho trẻ có khả 

năng sẵn sàng thực hiện hành vi và giáo dục nhận thức giúp trẻ có thể thực 
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hiện hành vi một cách tự giác. Do vậy, việc giáo dục LNA cho trẻ phải quan 

tâm đến các đặc điểm này để đưa ra các hoạt động giáo dục phù hợp, nhằm 

tạo ra hiệu quả mong muốn.  

     1.2.3.3. Các tiêu chí và biểu hiện LNA của trẻ 5-6 tuổi 

  Dựa trên khái niệm, cấu trúc và đặc điểm tâm sinh lý và đặc điểm LNA 

của trẻ 5-6 tuổi, chúng tôi xác định các tiêu chí của LNA bao gồm nhận thức, 

tình cảm, hành vi với 6 biểu hiện cụ thể được thể hiện ở bảng dưới đây:  

Tiêu chí Các biểu hiện  
 Nhận thức Tình cảm Hành vi 

1. Đồng 
cảm 

- Biết được cảm xúc và 
tâm trạng của người 
khác. 
- Biết được cần chia sẻ 
với người khác khi 
người đó vui,  buồn, 
tức giận... 

- Thể hiện cảm xúc 
phù hợp với tâm 
trạng của bạn khi bạn 
buồn (lo lắng, 
buồn...) hoặc vui (vui 
vẻ, cười, phấn khởi, 
thích thú...) 

- Gần bạn, ôm bạn, cầm 
tay bạn khi bạn buồn. 
- Reo lên, phấn khởi bạn 
khi bạn vui. 

2. Quan 
tâm  

- Biết cần phải chú ý 
đến sức khỏe, diện 
mạo, tâm trạng của bản 
thân và mọi người 
xung quanh. 
- Biết được điểm khác 
biệt của bản thân và 
những người xung 
quanh về sức khỏe, 
diện mạo, sở thích 

- Hứng thú, mong 
muốn tìm hiểu về 
sức khỏe, sở thích và  
những điểm khác 
biệt của bản  thân và 
những người xung 
quanh  

- Chăm sóc sức khỏe, 
diện mạo bên ngoài của 
bản thân 
- Nhận thấy sự thay đổi 
sức khỏe, diện mạo, tâm 
trạng của mọi người xung 
quanh 

3. Chia 
sẻ  

- Nêu được các tình 
huống cụ thể người 
khác cần sự chia sẻ, 
cách thức và hình thức 
chia sẻ, khả năng chia 
sẻ của bản thân với 
người khác. 
- Biết tại sao phải chia  
sẻ (chia sẻ niềm vui, 
nỗi buồn, đồ  dùng, đồ 
chơi, ý tưởng, kinh 
nghiệm với bạn).  

- Trẻ vui vẻ, thoải 
mái khi làm người 
khác vui như: 
nhường đồ chơi cho 
bạn, góp ý kiến, đưa 
ra ý tưởng.. . 
- Thích nghe người 
khác nói về suy nghĩ, 
tình cảm và thích nói 
về tình cảm, suy 
nghĩ, kinh nghiệm 
của bản thân. 

- Nhường bạn đồ dùng, 
đồ chơi, chia sẻ cảm xúc, 
suy nghĩ, ý tưởng, kinh 
nghiệm với bạn và mọi 
người. 
- Dỗ dành bạn khi bạn 
khóc, an ủi, động viên 
bạn khi bạn buồn; chúc 
mừng bạn ngày sinh nhật, 
ngày lễ tết hay khi bạn đã 
cố gắng làm việc tốt, bạn 
có niềm vui.  

4. Giúp 
đỡ  

- Biết cần phải hỗ trợ 
bạn hoặc mọi người 
xung quanh khi họ  gặp 
khó khăn hoặc họ yêu 

- Vui mừng, thích 
thú khi hỗ trợ bạn và 
mọi người xung 
quanh.  

- Động viên, khích lệ bạn 
khi bạn thực hiện yêu cầu 
của cô, khi bạn không tự 
tin.  
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cầu giúp đỡ. 
-Nêu được tình huống, 
cách thức hỗ trợ giúp 
đỡ bạn bè và người 
xung quanh phù hợp 
với khả năng của trẻ. 

- Cảm thấy thoải 
mái, vui khi giúp 
người khác. 

- Thăm và hỗ trợ khi bạn 
ốm; Tự nguyện nhặt 
những đồ vật trẻ khác 
hoặc người khác đánh 
rơi; Làm giúp, hỗ trợ khi 
bạn và mọi người xung 
quanh yêu cầu hoặc  gặp 
khó khăn. 

5. Bảo 
vệ  

- Biết cần phải tự vệ 
hoặc giúp người khác 
chống lại mọi sự xâm 
hại, phản đối những 
hành động không đúng. 
- Nêu các tình huống và 
cách thức bảo vệ bản 
thân và mọi người, cách 
tìm kiếm sự hỗ trợ từ 
người khác. 

- Tích cực chống lại 
những hành động 
không đúng, kiên 
quyết phản đối hành 
động không đúng. 

- Cố gắng can ngăn khi 
có tranh cãi. 
- Phê phán những hành 
động không đúng. 
- Bênh vực hành động 
đúng, tốt bằng lý lẽ và 
hành động phù hợp với 
khả năng. 

6. Khoan 
dung  

- Biết khoan dung là 
tha thứ cho bản thân và 
mọi người xung quanh. 
- Nêu được các tình 
huống và cách thể hiện 
sự tha thứ 
 

- Vui vẻ, thoải mái 
khi bản thân, bạn và 
mọi người xung  
quanh mắc lỗi nhưng 
biết sửa lỗi 
- Không bực tức, tẩy 
chay bạn và mọi 
người khi họ chưa 
biết sửa lỗi 

- Tha thứ cho bạn khi bạn 
biết lỗi như khi bị bạn 
đẩy ngã, trẻ đứng dậy mà 
không nổi cáu, không gây 
gổ với bạn. 
- Bỏ qua, không để ý, 
nhắc lại khi bản thân, bạn 
và mọi người xung  
quanh mắc lỗi nhưng biết 
sửa lỗi. 

1.3. Giáo dục qua trải nghiệm  

1.3.1. Khái niệm giáo dục qua trải nghiệm  

 1.3.1.1. Khái niệm trải nghiệm 

Theo từ điển Tiếng Việt [65], “trải” là đã từng trải qua, từng biết đến. 

“Kinh nghiệm” là điều hiểu biết có được do tiếp xúc với thực tế, do từng trải. 

Một số tác giả xem xét trải nghiệm dưới góc độ là kinh nghiệm: 

“Kinh nghiệm là những hiểu biết có được do tiếp xúc với thực tế, do 

từng trải” [65, tr527]. 

 Kinh nghiệm được sử dụng trong quá khứ, liên quan đến những gì đã được 

tích lũy hoặc những thứ còn tồn đọng của những kinh nghiệm trước đây. Kinh 

nghiệm quá khứ thường ảnh hưởng tới kinh nghiệm hiện tại và kinh nghiệm tương 
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lai (John Deway). Như vậy, kinh nghiệm tích lũy hoặc sẽ bị mai một đi hoặc sẽ 

mở ra cơ hội cho những kinh nghiệm trong tương lai.  

Theo John Deway, kinh nghiệm cá nhân xem xét dưới 2 góc độ: trải nghiệm 

như hoạt động và kết quả thu được qua trải nghiệm. Kurt Lewin cho rằng kinh 

nghiệm có được trong quá trình trẻ hoạt động và tiếp xúc trực tiếp với môi 

trường. Ông nhấn mạnh đến kinh nghiệm của cá nhân trẻ trong việc hình 

thành kiến thức.  

Trải nghiệm của trẻ có thể là thụ động hoặc chủ động. Trải nghiệm thụ 

động là những hoạt động trong cuộc sống hàng ngày trẻ được tham dự. Trải 

nghiệm chủ động là trải nghiệm do người lớn tạo ra bao gồm trải nghiệm 

trong tình huống giả định và trải nghiệm trong cuộc sống thực.  

J.Piaget cho rằng trải nghiệm làm nên sự phát triển của trẻ. Ông cho 

rằng khi một người tương tác với môi trường xung quanh sẽ làm thay đổi kiến 

thức, sự hiểu biết hiện có [122].   

 Từ các khái niệm trên cho thấy: trải nghiệm là quá trình cá nhân tiếp 

xúc trực tiếp với sự vật, hiện tượng trong môi trường và vận dụng vốn kinh 

nghiệm, các giác quan để quan sát, tương tác, cảm nhận về nó tạo thành kinh 

nghiệm mới cho họ. 

1.3.1.2. Khái niệm Giáo dục qua trải nghiệm 

 Giáo dục qua trải nghiệm là một chiến lược hay tiếp cận trong giáo dục, 

mà ở đó nhà sư phạm tổ chức hoạt động trải nghiệm, để người học trực tiếp 

tham gia, khám phá, khai thác, kiểm nghiệm, điều chỉnh nhận thức, xúc cảm 

cũng như các hành vi liên quan đến nội dung học vấn cần lĩnh hội trên cơ sở 

vốn kinh nghiệm hiện có của mình.   

Trong phạm vi của luận án, giáo dục qua trải nghiệm là phương thức sử 

dụng các hoạt động giáo dục, trong đó GV là người thiết kế, tổ chức, hướng 

dẫn các hoạt động để trẻ bằng vốn kinh nghiệm của cá nhân kết hợp với tiếp 

xúc với môi trường sống xung quanh sử dụng các giác quan, tự lực chiếm lĩnh 

kiến thức, hình thành thái độ và hành vi.  
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1.3.2. Bản chất của giáo dục qua trải nghiệm 

 Giáo dục là quá trình phối hợp hoạt động thống nhất giữa GV và trẻ, 

trong đó trẻ là chủ thể hoạt động, GV giữ vai trò là người hướng dẫn tổ chức, 

điều chỉnh hoạt động giúp trẻ tiếp nhận và vận dụng kiến thức đó vào thực tiễn.  

 Giáo dục qua trải nghiệm được tiến hành dựa trên vốn kinh nghiệm của 

trẻ. Qua trải nghiệm, kinh nghiệm của trẻ được tích lũy, được kiểm chứng, 

được điều chỉnh và phản hồi thông qua những kiến thức và hiểu biết mới tiếp 

thu từ những trải nghiệm thực tế. Đó là quá trình trẻ được hành động, được 

suy ngẫm, nhận xét, từ đó rút ra những kết luận và vận dụng vào những tình 

huống khác nhau. Trong quá trình đó, GV chính là người tạo điều kiện và hỗ 

trợ trẻ để trẻ tham gia. 

 Giáo dục qua trải nghiệm coi trẻ làm trung tâm của quá trình giáo dục, 

trẻ được huy động tối đa kinh nghiệm có sẵn. Trẻ được phát huy khả năng tự 

lập, làm việc theo nhóm, biết so sánh, phân tích, đánh giá các sự vật, hiện 

tượng dựa trên sự trải nghiệm của bản thân. Theo David Kolb, tất cả những gì 

con người đã trải nghiệm đều tham gia vào quá trình giáo dục và con người 

đạt đến tri thức mới bằng trải nghiệm. GV xây dựng quy trình tổ chức hoạt 

động giáo dục cho trẻ thông qua trải nghiệm theo một trình tự nhất định để có 

kết quả như mong muốn. Như vậy, giáo dục qua trải nghiệm có một số các đặc 

điểm cơ bản sau:  

 Giáo dục qua trải nghiệm là một quá trình liên tục theo đường xoắn 

trôn ốc dựa vào kinh nghiệm đã có của trẻ.  

 Giáo dục qua trải nghiệm đòi hỏi trẻ phải huy động vốn kinh nghiệm có 

sẵn để giải quyết các tình huống trong thực tiễn. Trong quá trình này những 

kiến thức, kĩ năng thái độ của trẻ sẽ được bộc lộ trực tiếp, điều đó giúp trẻ có 

cơ hội phát huy được tính độc lập và khả năng tổng hợp được kinh nghiệm từ 

thực tiễn. Trẻ kết nối, kiểm nghiệm những kiến thức đã có với những kiến 

thức mới thu được từ trải nghiệm. 

 Trong giáo dục qua trải nghiệm, GV và trẻ có mối quan hệ chặt chẽ, 

GV là người thiết kế, tổ chức hướng dẫn các hoạt động trải nghiệm, trẻ tự lực 

chiếm lĩnh và chủ động đạt được mục tiêu giáo dục về kiến thức, kĩ năng, thái độ.  
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1.3.3. Mô hình giáo dục qua trải nghiệm 

Mô hình này được xác định trên cơ sở quá trình học tập qua trải nghiệm 

của David Kolb gồm 4 giai đoạn [114]: Trải nghiệm cụ thể; Quan sát phân 

tích; Hình thành khái niệm/rút ra bài học; Thử nghiệm tích cực.  

Giai đoạn 1: Trải nghiệm cụ thể  

Giai đoạn này được bắt đầu từ hành động, trong đó trẻ được thực hành 

những điều đã học được, được kiểm nghiệm và điều chỉnh hành vi của mình 

với mọi người xung quanh. Lúc này trẻ thực hiện những hoạt động, tình 

huống cụ thể và thực tế. Nó như nguyên liệu đầu vào, là điều kiện cần của trải 

nghiệm. Sự trải nghiệm ở đây có chất lượng cao hay thấp phụ thuộc vào mức độ 

tham gia của trẻ, vào chất lượng của tình huống cụ thể, thực tế để trẻ trải nghiệm. 

Giai đoạn 2: Quan sát, phân tích 

Nếu giai đoạn trải nghiệm cụ thể, trẻ sử dụng kinh nghiệm đã có của 

mình để xử lí các sự việc, sự kiện đang xảy ra thì ở giai đoạn này trẻ sẽ phản 

hồi, chia sẻ những điều thu được qua trải nghiệm. Trong giai đoạn này tiến 

trình suy nghĩ của trẻ đi theo cấp độ từ thấp (ghi nhận, mô tả thông tin) đến 

cao (tìm hiểu nguyên nhân, mối quan hệ), phân tích những hành vi, những 

biểu hiện theo chuẩn mực giá trị nhân ái: đã thể hiện được giá trị nhân ái như 

thế nào; sự phù hợp tình huống, phù hợp giá trị, lựa chọn cách thể hiện tối ưu; 

những tác động và kết quả đến người cho và người nhận. 

Giai đoạn 3: Hình thành khái niệm  

Giai đoạn này là giai đoạn định hình kiến thức và kinh nghiệm mới, tạo 

ra những hiểu biết mới . Đây là giai đoạn trẻ dựa trên cơ sở lấy phân tích kết 

quả, đánh giá kinh nghiệm ở giai đoạn 2 để tổng hợp, tự phát hiện kiến thức mới.  

Giai đoạn 4: Thử nghiệm tích cực 

Giai đoạn này tương ứng với việc trẻ áp dụng những kiến thức và kinh 

nghiệm vừa mới lĩnh hội (qua cả ba giai đoạn trên) vào các bối cảnh hoặc sự 

việc mới trong cuộc sống và kinh nghiệm cứ thế tạo ra. Hiểu biết và kinh 

nghiệm của trẻ ngày càng được nâng cao.  

  Mô hình giáo dục cho trẻ qua trải nghiệm là một xâu chuỗi logic của 4 

giai đoạn. Kết quả của giai đoạn trước là điểm khởi đầu, điểm tựa của giai 

đoạn sau. Kiến thức kinh nghiệm mới được hình thành, được đưa vào kiểm 

nghiệm trong tình huống mới và nó lại trở thành kinh nghiệm có sẵn, kinh 

nghiệm cụ thể và là khởi đầu của một chu trình giáo dục trải nghiệm mới. 

Khung thời gian cho mỗi giai đoạn thay đổi tùy vào đặc điểm nhận thức, kinh 

nghiệm của trẻ.  
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1.3.4. Vai trò của giáo dục qua trải nghiệm đối với việc giáo dục lòng 

nhân ái cho trẻ 5-6 tuổi   

 Nhận thức của trẻ về LNA được phong phú, rõ ràng và chính xác hơn. 

Trẻ được tiếp xúc trực tiếp với các sự vật, hiện tượng, con người, phù hợp với 

tư duy trực quan của trẻ, với phương thức lĩnh hội kiến thức thông qua hành 

động. Nhờ vậy mà kiến thức của trẻ về hiện tượng, môi trường xung quanh, 

về cách ứng xử của con người với nhau và với môi trường trở nên chân thực, 

đa dạng, sống động và hấp dẫn hơn.  

Xúc cảm, thái độ, hành vi nhân ái của trẻ được thể hiện một cách tự 

nhiên ra bên ngoài. Qua các hoạt động thực tế với bạn bè cùng tuổi, các anh 

chị em ở các lớp lớn hơn và bé hơn, những trẻ khuyết tật, những người lớn 

xung quanh, trẻ thể hiện và tiếp nhận xúc cảm, hành vi nhân ái với nhiều đối 

tượng khác nhau, trong nhiều tình huống khác nhau. Trẻ có cơ hội rèn luyện, 

thực hành, lựa chọn cách thể hiện xúc cảm phù hợp hoàn cảnh.   

Trẻ học được cách đặt mình vào các tình huống, hoàn cảnh khác nhau, 

biết đặt mình vào vị trí của người khác để có thể hiểu cảm xúc, suy nghĩ, hành 

vi của họ khi thực hiện hành vi nhân ái với mọi người và sự vật xung quanh. 

Nhờ vậy, trẻ sẽ dần dần có thể cảm thông với những người xung quanh khi 

gặp khó khăn được quan tâm, giúp đỡ, chia sẻ hoặc ngược lại và từ đó, tự giác 

điều chỉnh hành vi của mình cho phù hợp trong những tình huống khác nhau 

của cuộc sống.  

Kiến thức trẻ tự tìm kiếm được trong trải nghiệm mang tính tự nguyện, 

không áp đặt giúp trẻ tự tin hơn, tin tưởng hơn vào những điều trẻ lĩnh hội được.  

 Trẻ buộc phải cố gắng, nỗ lực huy động vốn kiến thức, kĩ năng đã có để 

giải quyết vấn đề trong các tình huống mới đặt ra. Nếu thành công hay thất 

bại khi đã cố gắng được bạn bè chia sẻ, đồng cảm sẽ giúp trẻ nỗ lực hơn nữa 

trong quá trình hoạt động tiếp theo để đạt được mục tiêu đề ra. Còn nếu gặp 

khó khăn trong việc giải quyết vấn đề mà được bạn bè giúp đỡ, chia sẻ thì trẻ 

sẽ cảm nhận được giá trị của nhân ái và mong muốn thể hiện nhân ái với  

người khác.  
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Trong quá trình trải nghiệm, trẻ luôn ở tình huống độc lập, tự giải quyết 

vấn đề của cá nhân hay nhóm, phải đối mặt với nhiều thử thách, mâu thuẫn, 

tự kiểm tra bản thân, cân nhắc giữa cái nên và không nên, là cơ hội để rèn 

luyện ý chí cho trẻ.  

Có thể nói, giáo dục qua trải nghiệm có ý nghĩa to lớn trong việc mở ra 

nhiều điều kiện và cơ hội để hình thành và phát triển LNA.  

1.4. Giáo dục lòng nhân ái cho trẻ 5-6 tuổi qua trải nghiệm 

 1.4.1. Khái niệm giáo dục lòng nhân ái qua trải nghiệm 

 Khái niệm “Giáo dục” được quan niệm theo nghĩa rộng và nghĩa hẹp [64]. 

 Theo nghĩa rộng, Giáo dục là một quá trình toàn vẹn hình thành nhân cách, 

được tổ chức một cách có mục đích và có kế hoạch, thông qua các hoạt động và 

các quan hệ giữa người được giáo dục và người giáo dục, nhằm truyền đạt và 

chiếm lĩnh những kinh nghiệm xã hội của loài người. 

 Theo nghĩa hẹp, Giáo dục (một bộ phận của quá trình giáo dục theo nghĩa 

rộng) là quá trình hình thành niềm tin, lí tưởng, động cơ, tình cảm, thái độ, những 

nét tính cách của nhân cách, những hành vi, thói quen ứng xử đúng đắn trong xã 

hội, thuộc các lĩnh vực tư tưởng-chính trị, đạo đức, lao động và học tập, thẩm mĩ. 

Chức năng trội đó của quá trình giáo dục chỉ được thực hiện trên cơ sở: vừa tác 

động đến ý thức, vừa tác động đến hành vi, vừa lĩnh hội hệ thống kiến thức và giá 

trị, vừa thể hiện những kinh nghiệm thực tiễn của bản thân, vừa trau dồi học vấn, 

vừa tham gia hoạt động xã hội. 

  Như vậy, nội hàm khái niệm Giáo dục được các tác giả thống nhất ở các 

điểm sau: 

 - Là quá trình tác động có mục đích, có kế hoạch, có hệ thống của nhà 

giáo dục đến người được giáo dục. 

 - Tác động giáo dục thông qua các hoạt động, các mối quan hệ. 

 - Tác động đến các mặt nhận thức, thái độ, hành vi để đạt được mục 

tiêu giáo dục đề ra. 

 Dựa trên quan niệm trên, chúng tôi xác định khái niệm Giáo dục LNA như 

sau: Giáo dục LNA là quá trình tác động có mục đích, có hệ thống của nhà 

giáo dục thông qua các hoạt động và các mối quan hệ nhằm hình thành giá trị 
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yêu thương, thể hiện ở sự đồng cảm, quan tâm, chia sẻ, giúp đỡ, bảo vệ, 

khoan dung đối với bản thân, mọi người và sự vật xung quanh.  

 Vậy, Giáo dục LNA cho trẻ qua trải nghiệm là quá trình tổ chức 

hoạt động cho trẻ tiếp xúc trực tiếp với sự vật, hiện tượng, sự kiện trong 

thực tế nhằm lĩnh hội kiến thức, hình thành thành độ và hành vi tích cực 

thể hiện tình cảm yêu thương của trẻ đối với bản thân, mọi người và sự 

vật xung quanh.  

 1.4.2. Mục tiêu và nguyên tắc giáo dục lòng nhân ái cho trẻ 5-6 tuổi 

1.4.2.1. Mục tiêu giáo dục lòng nhân ái cho trẻ 5-6 tuổi  

  Giúp trẻ nhận biết được nhân ái là phải đồng cảm, quan tâm, chia sẻ, giúp 

đỡ, khoan dung và bảo vệ bản thân và mọi người xung quanh.  

  Giúp trẻ hình thành sự hứng thú, thoải mái, vui thích khi thể hiện LNA 

với bản thân và mọi người xung quanh. Từ đó biết thể hiện xúc cảm, tình cảm ra 

bên ngoài qua nét mặt, cử chỉ, điệu bộ phù hợp với tình huống và hoàn cảnh.  

  Giúp trẻ hình thành những hành động thể hiện LNA ra bên ngoài bằng 

ngôn ngữ và những hành vi phi ngôn ngữ (cử chỉ, điệu bộ, nét mặt...) trong mối 

quan hệ với bản thân và mọi người xung quanh. Đó là những hành động thể hiện 

sự quan tâm, chia sẻ, giúp đỡ, khoan dung và bảo vệ bản thân và mọi người 

xung quanh. 

1.4.2.2. Nguyên tắc giáo dục lòng nhân ái cho trẻ 5-6 tuổi  

 LNA của trẻ 5-6 tuổi được hình thành và phát triển theo hướng phát 

triển giá trị của con người, nhưng cũng có những đặc trưng riêng của lứa tuổi 

do khả năng nhận thức, kinh nghiệm, đặc điểm cảm xúc, tình cảm, hành động 

của trẻ còn hạn chế. Do vậy, việc giáo dục LNA nói chung, giáo dục LNA 

cho trẻ 5-6 tuổi nói riêng cần được thực hiện dựa trên nguyên tắc giáo dục giá 

trị và vận dụng cho phù hợp với đặc trưng riêng của lứa tuổi. 

 Vận dụng các nguyên tắc giáo dục giá trị của các tác giả vào việc giáo 

dục LNA cho trẻ 5-6 tuổi, cần phải coi trọng các nguyên tắc sau: 

 a. Giáo viên cần tác động đến trẻ bằng tình cảm 

 Giáo dục bằng tình cảm là phải xuất phát từ tình cảm chân thành của 

nhà giáo dục và sử dụng tình cảm của mình để tác động đến tình cảm của trẻ, 
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tạo ra cảm xúc tích cực của trẻ trong quá trình nhận thức cũng như trong việc 

thực hiện hành vi nhân ái với bản thân và mọi người xung quanh.  

Trẻ nhỏ còn hạn chế về nhận thức, thiếu kinh nghiệm, chưa có ý thức 

trong việc thực hiện hành vi. Phần lớn hành động của trẻ đều xuất phát từ cảm 

xúc, tình cảm của bản thân, xúc cảm của trẻ thường đi trước nhận thức, mở 

đường cho nhận thức. Trẻ sẽ tích cực thực hiện hành động tốt với bạn, người 

lớn xung quanh khi trẻ có tình cảm thực sự với họ, yêu thương, quý trọng, 

ngưỡng mộ ai đó. Do vậy, trước hết cần làm cho trẻ cảm nhận được tình cảm yêu 

thương của họ đối với chúng.  

Để thực hiện nguyên tắc giáo dục bằng tình cảm, người lớn (GV, cha mẹ 

trẻ) cần luôn quan tâm đến trẻ, cố gắng tìm hiểu nhu cầu, hứng thú, cảm xúc, 

suy nghĩ, mong muốn của trẻ. Cần tạo ra các cơ hội cho trẻ được trải nghiệm, 

chia sẻ cảm xúc, suy nghĩ, tự đánh giá hành vi của bản thân và bạn để trẻ thể 

hiện bản thân. Cần tạo cho trẻ có được cảm giác được yêu thương, được chia 

sẻ, đồng cảm ngay cả trong trường hợp trẻ đang bị phê bình, trách phạt khi 

làm điều gì không đúng. Để có thể vượt qua áp lực của cuộc sống cũng như 

thường xuyên phải đối mặt với những hành vi chưa có ý thức của trẻ, người 

lớn cần luôn phải đặt mình vào vị trí của trẻ để suy xét, cố gắng hiểu nguyên 

nhân dẫn đến hành vi sai trái ở trẻ để đánh giá đúng sự việc xảy ra.  

Đây là nguyên tắc quan trọng nhất trong việc giáo dục LNA nói chung 

và giáo dục LNA cho trẻ 5-6 tuổi nói riêng.  

b. Giáo dục bằng sự gương mẫu của người lớn xung quanh 

Giáo dục bằng sự gương mẫu của người lớn xung quanh nghĩa là nếu 

chúng ta muốn giáo dục hành vi nào đó cho trẻ thì bản thân nhà giáo dục phải 

thể hiện điều đó trong hành vi, hành động thực tế của họ. Muốn trẻ là những 

người biết quan tâm, chia sẻ, giúp đỡ, bảo vệ cái đúng, cái tốt, phê phán cái 

sai... thì trước hết nhà giáo dục phải là người như vậy. Lời nói phải đi đôi với 

việc làm, không thể yêu cầu trẻ một đằng mà nhà giáo dục lại làm một nẻo. 

Trong quá trình giáo dục, nhà giáo dục phải thống nhất trong hành vi và lời 

nói, muốn giáo dục trẻ trước hết họ phải tự giáo dục bản thân.  

Trẻ nhỏ hay bắt chước, đặc biệt là thích bắt chước người lớn gần gũi với 

chúng như cha mẹ, ông bà, thầy cô giáo, bạn... Hơn nữa, sự bắt chước của trẻ  

nhiều khi chưa có ý thức, đôi khi trẻ cũng chưa phân biệt được hành vi đúng, 

sai mà chỉ yêu ai, tôn thờ, ngưỡng mộ ai thì sẽ bắt chước cử chỉ, điệu bộ, hành 



36 
 

vi của người đó. Do vậy, cha mẹ, cô giáo, bạn bè là đối tượng trẻ hay bắt 

chước. Trẻ thường xuyên để ý dõi theo việc làm, hành động của người lớn và 

dễ dàng nhập tâm, hành động, lời nói của họ để khi có cơ hội để thể hiện với 

mong muốn nhận được sự khen ngợi của họ.  

Vì vậy, người lớn xung quanh trẻ cần luôn thể hiện hành vi nhân ái với  

bản thân, với trẻ và mọi người xung quanh. Trong quá trình giáo dục người 

lớn luôn sử dụng những gương hành vi tốt của mọi người trong cuộc sống để 

giáo dục trẻ. Mặt khác, cần có sự phối kết hợp giữa gia đình và nhà trường 

trong giáo dục LNA cho trẻ, trong đó phải đặt ra yêu cầu về hành vi nhân ái 

đối với mọi người trong gia đình để làm gương cho trẻ.  

c. Tạo ấn tượng mạnh cho trẻ trong quá trình giáo dục lòng nhân ái 

Tạo ấn tượng cho trẻ là làm cho quá trình giáo dục LNA giàu tính biểu 

cảm, cởi mở, dân chủ. Trẻ có cơ hội chia sẻ cảm xúc, suy nghĩ, mong muốn 

của bản thân với bạn bè, cô giáo, cha mẹ làm cho các cuộc đối thoại đó lay 

động cảm xúc trong nội tâm trẻ. Những ấn tượng có được trong quá trình trải 

nghiệm, trong các cuộc đối thoại với sự tham gia tích cực của trẻ với tính chất 

và biểu hiện khác nhau như thương mến, cảm phục sẽ tạo động cơ cho những 

hành vi nhân ái sau này.  

Cần tạo ấn tượng và cho trẻ có cơ hội bộc lộ cảm xúc, suy nghĩ trong 

trong quá trình giáo dục LNA vì: Trước hết những ấn tượng mạnh mẽ mà trẻ 

tiếp nhận được sẽ thôi thúc trẻ hành động theo, những cảm xúc tích cực đã 

được lắng đọng trong tâm trí trẻ khi có cơ hội sẽ thúc đẩy trẻ hành động theo 

những điều đã được tâm niệm. Hơn nữa việc tạo cơ hội cho trẻ được bộc bạch 

suy nghĩ, cảm xúc đưa trẻ vào trạng thái tự do lựa chọn, không bị ép buộc làm 

trẻ dễ chấp nhận các giá trị hơn là yêu cầu của nhà giáo dục. Một khi đã được 

tự do lựa chọn, thì trẻ sẽ cố gắng hết sức để thể hiện bản thân.  

Trong quá trình giáo dục cần tạo ra các hoạt động với các tình huống 

gây ấn tượng mạnh đối với trẻ, kích thích trẻ tham gia tích cực. Đó có thể là 

các trải nghiệm cảm xúc khi nghe, tiếp xúc với các tình huống mâu thuẫn 

hoặc gây xúc động mạnh hoặc những hoạt động thực hành tạo được hứng thú 

và duy trì hứng thú cho trẻ làm trẻ tích cực, cố gắng trong quá trình hoạt 

động. Việc gây ấn tượng và cơ hội bộc bạch suy nghĩ cảm xúc thể hiện rõ 

trong quá trình đàm thoại sẽ được tiến hành thực sự cởi mở, dân chủ, không bị 

áp đặt.  
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d. Giáo dục lòng nhân ái cho trẻ thông qua môi trường giàu tính nhân văn 

Môi trường là điều kiện đồng thời là kết quả giáo dục có tính nguyên tắc 

của giáo dục giá trị nói chung và LNA nói riêng. Sử dụng môi trường để giáo 

dục và nhờ giáo dục mà tạo ra môi trường thuận lợi giúp trẻ tích cực và có 

nhiều cơ hội trải nghiệm hiệu quả hơn. Môi trường trong vai trò nguyên tắc 

giáo dục giá trị là môi trường giàu tình cảm và thân thiện, giàu tương tác và 

chia sẻ, giàu các quan hệ hợp tác và cơ hội trải nghiệm, nuôi dưỡng nhu cầu 

và khát vọng phát triển của con người, khuyến khích thái độ và hành động 

sáng tạo, ngăn trở những hành vi phản giá trị.  

Giáo dục LNA cho trẻ không thể tiến hành bằng cách áp đặt, buộc trẻ 

phải chấp nhận và ghi nhớ một cách máy móc mà bằng hành vi thực tế của 

những người xung quanh, bằng hành vi thực của trẻ, bằng việc trẻ được chia 

sẻ, cảm xúc, suy nghĩ và bằng tình cảm và sự tận tâm của nhà giáo dục thì 

mới có hiệu quả. Tất cả những điều này được thể hiện qua môi trường với 

những con người, mối quan hệ và hoàn cảnh cụ thể. Do vậy, cần tạo ra môi 

trường phù hợp với trẻ và mang đầy tính nhân văn.  

Để tạo ra môi trường phù hợp với trẻ trong việc giáo dục LNA cần dựa 

trên đặc điểm của trẻ nhỏ, khả năng, hứng thú kinh nghiệm của chúng. Giáo 

viên cần: Lựa chọn những đối tượng, hoạt động phong phú, đa dạng, bố trí 

hợp lý giúp trẻ có thể chủ động tiến hành các hoạt động thỏa mãn nhu cầu 

hứng thú của chúng; Tạo các cơ hội trẻ được tương tác với bạn, với môi 

trường, khuyến khích sáng tạo, tự giải quyết các mâu thuẫn trong quá trình 

hoạt động và giao tiếp để từ đó trẻ tích lũy kinh nghiệm về LNA và tích cực 

vận dụng vào trong cuộc sống làm cho nhân cách của trẻ ngày càng hoàn 

thiện hơn.  
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1.4.3. Nội dung, phương pháp, hình thức giáo dục lòng nhân ái cho 

trẻ 5-6 tuổi qua trải nghiệm  

 1.4.3.1. Nội dung giáo dục lòng nhân ái cho trẻ 5-6 tuổi qua trải nghiệm 

 Căn cứ vào cấu trúc và đặc điểm phát triển LNA của trẻ 5-6 tuổi, chúng 

tôi xác định các nội dung giáo dục LNA cho trẻ 5-6 tuổi như sau: 

a. Giáo dục nhận thức: trẻ nhận biết những biểu hiện, những dấu hiệu 

của LNA, cách thức thể hiện LNA, lý do cần nhân ái với bản thân và mọi 

người xung quanh.  

b. Giáo dục tình cảm, thái độ: Tỏ thái độ phù hợp với những hành vi 

nhân ái và không nhân ái; Biết thể hiện xúc cảm, tình cảm phù hợp với hoàn cảnh. 

c. Giáo dục hành vi: Thể hiện hành vi nhân ái với mọi người xung quanh 

+ Đồng cảm: Thể hiện hành vi phù hợp với tâm trạng của bạn và mọi 

người xung quanh khi vui, buồn...; 

+ Quan tâm: Chăm sóc sức khỏe, chú ý đến diện mạo, tâm trạng, sở 

thích của bản thân và mọi người xung quanh; 

+ Giúp đỡ: Giúp bạn khi bạn đau, ốm; Tự nguyện nhặc những đồ vật trẻ 

khác hoặc người khác đánh rơi;  

+ Chia sẻ: Nhường bạn đồ dùng, đồ chơi, chia sẻ cảm xúc, suy nghĩ, ý 

tưởng, kinh nghiệm với bạn; Dỗ dành bạn khi bạn khóc, chúc mừng bạn khi 

bạn sinh nhật, có niềm vui;  

+ Khoan dung: Tha thứ cho bạn khi bạn biết lỗi như khi bạn bị đẩy ngã, 

trẻ cố đứng dậy mà không nổi cáu, không gây gổ với bạn;  

+ Bảo vệ: Cố gắng can ngăn khi có tranh cãi; Phê phán những hành động 

không đúng; Bênh vực những hành động không đúng;  

  Đây là những nội dung cơ bản để giáo dục LNA cho trẻ 5-6 tuổi. Các nội 

dung này thể hiện cụ thể trên ba phương diện kiến thức, thái độ và hành vi nhằm 

mục đích giúp GV dễ dàng xác định và đánh giá từng nội dung cho chính xác 

nhất. Tuy nhiên, với quan niệm LNA là một giá trị ở con người và trên thực 

tiễn nó thể hiện năng lực yêu thương của con người đối với bản thân, mọi 

người và sự vật xung quanh nên cần lựa chọn, phối hợp các phương pháp và 

hình thức tác động đồng bộ đến cả kiến thức, thái độ và hành vi của trẻ để tạo 

ra hiệu quả giáo dục mong muốn. 
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1.4.3.2. Phương pháp giáo dục lòng nhân ái cho trẻ  5-6 tuổi qua trải nghiệm 

  a. Phương pháp động não 

 Động não là phương pháp giúp trẻ trong một thời gian ngắn nảy sinh 

được nhiều ý tưởng, nhiều giả định về LNA. 

 GV có thể tiến hành theo các bước sau: GV nêu câu hỏi hoặc vấn đề về 

LNA cần được tìm hiểu trước cả lớp hoặc trước nhóm; Khích lệ trẻ phát biểu 

và đóng góp ý kiến càng nhiều càng tốt; Liệt kê tất cả mọi ý kiến không loại 

trừ một ý kiến nào, trừ trường hợp trùng lặp;  Phân loại các ý kiến; Làm sáng 

tỏ những ý kiến chưa rõ ràng; Tổng hợp ý kiến của trẻ, hỏi xem trẻ có thắc 

mắc hay bổ sung gì không. 

 Cần chọn vấn đề về LNA ít nhiều đã quen thuộc trong cuộc sống thực 

tế của trẻ; GV không nên phê phán, nhận định đúng, sai tất cả mọi ý kiến 

ngay; Cuối giờ thảo luận GV nên nhấn mạnh kết luận này là kết quả của sự 

tham gia chung của tất cả trẻ; Nhờ không khí thảo luận cởi mở nên trẻ, đặc 

biệt là những trẻ nhút nhát, trở nên bạo dạn hơn; các em học được cách trình 

bày ý kiến của mình, biết lắng nghe có phê phán ý kiến của bạn; từ đó, giúp 

trẻ dễ dàng hiểu biết hơn về LNA, khẳng định sự đúng đắn về những hành vi 

nhân ái của mình. 

 b. Phương pháp thảo luận nhóm 

Là phương pháp giúp trẻ bàn bạc, trao đổi trong nhóm nhỏ về LNA. 

Thảo luận nhóm được sử dụng rộng rãi nhằm giúp cho mọi trẻ tham gia một 

cách chủ động vào quá trình trải nghiệm, tạo cơ hội cho các em có thể chia sẻ 

kiến thức, kinh nghiệm, ý kiến để giải quyết một vấn đề có liên quan. Câu hỏi 

cho trẻ thảo luận có thể là kiểu câu hỏi đóng hoặc câu hỏi mở. 

GV có thể sử dụng phương pháp này ở giai đoạn 2 và giai đoạn 3 của 

quá trình trải nghiệm nhằm kích thích trẻ cùng nhau trao đổi, bàn bạc, thảo 

luận về những hành vi, xúc cảm… vừa trải qua.  

 Thảo luận nhóm có thể tiến hành theo các bước sau: GV nêu chủ đề về 

một vấn đề nhân ái hay tình huống thể hiện LNA vừa được trải nghiệm (hành  

vi, xúc cảm…), chia nhóm, yêu cầu thảo luận, quy định thời gian thảo luận và 

phân công vị trí ngồi thảo luận cho các nhóm; Các nhóm tiến hành thảo luận; 
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Đại diện từng nhóm trình bày kết quả thảo luận của nhóm. Các nhóm khác 

lắng nghe, chất vấn, trao đổi, bổ sung ý kiến; GV tổng kết các ý kiến. 

 c. Phương pháp trò chuyện 

 Việc GV tương tác, trò chuyện thường xuyên sẽ giúp trẻ phát triển hành 

vi thể hiện lòng nhân ái tốt hơn. GV và trẻ cùng trò chuyện, thảo luận về LNA 

nhằm giúp trẻ hiểu được ý nghĩa của các hành vi nhân ái và cách thực hiện 

trong cuộc sống.  

 GV sử dụng những tình huống nhân ái vừa trải nghiệm, các mối quan 

hệ ứng xử đúng sai của con người với con người, giữa con người và môi 

trường xung quanh để cung cấp mẫu hành vi, mẫu xúc cảm... phù hợp, khẳng 

định những hành vi đúng... Phương pháp này, GV có thể trò chuyện với trẻ 

trong quá trình tổ chức các hoạt động, gợi mở bằng những câu hỏi đơn giản, 

dễ hiểu đối với trẻ và phù hợp với nội dung cần giáo dục. Khuyến khích trẻ 

thể hiện thái độ tích cực đối với con người và môi trường xung quanh.  

 d. Phương pháp đóng vai 

 Đóng vai là phương pháp tổ chức cho trẻ thực hành “Làm thử” một số 

cách ứng xử về LNA trong một tình huống giả định. Đối với giáo dục lòng 

nhân ái, đóng vai là hình thức tập luyện, thực hành thể hiện hành vi, lời nói, 

thể hiện LNA. GV có thể sử dụng phương pháp này khi GV muốn khẳng 

định, muốn nhấn mạnh những mẫu hành vi, xúc cảm đúng, cần thực hiện để 

thể hiện LNA. GV có thể tiến hành đóng vai theo các bước sau: 

 GV nêu chủ đề, chia nhóm, giao tình huống về LNA và yêu cầu đóng 

vai cho từng nhóm. Trong đó có quy định rõ thời gian chuẩn bị, thời gian 

đóng vai của mỗi nhóm; Các nhóm thảo luận chuẩn bị đóng vai; Các nhóm 

lên đóng vai; Cả lớp thảo luận, nhận xét về cách ứng xử của các nhân vật cụ 

thể hoặc tình huống trong các vai, nhưng có thể mở rộng phạm vi thảo luận 

những vấn đề khái quát hơn; GV kết luận. Tình huống đóng vai phải phù hợp 

với chủ đề giáo dục, phù hợp với lứa tuổi, trình độ của trẻ và điều kiện, hoàn 

cảnh lớp học; Tình huống nên để mở, không cho trước “kịch bản”, lời thoại; 

Người đóng vai phải hiểu rõ vai của mình trong bài tập đóng vai để không lạc 

đề; GV nên khích lệ cả những trẻ nhút nhát cùng tham gia; GV nên có hoá 

trang và đạo cụ đơn giản để tăng tính hấp dẫn của trò chơi đóng vai. 
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 e. Phương pháp trò chơi 

Trò chơi là phương pháp tổ chức cho trẻ tìm hiểu về LNA hay thực 

hiện những hành động, những thái độ, những việc làm nhân ái thông qua một 

trò chơi nào đó. GV có thể tổ chức trò chơi cho trẻ theo các bước sau: Lựa 

chọn trò chơi, cho trẻ chọn vai chơi, nêu luật chơi và cách tiến hành trò chơi. 

Trong quá trình chơi, GV chú ý tạo ra nhiều tình huống để trẻ có cơ hội thể 

hiện LNA với các bạn chơi.  

 Trò chơi phải dễ tổ chức và thực hiện, phải phù hợp với đặc điểm và 

trình độ trẻ, điều kiện thực tế của lớp học; Trẻ phải nắm được quy tắc chơi và 

phải tôn trọng luật chơi; Phải quy định rõ thời gian, địa điểm chơi; Phải phát 

huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của trẻ, tạo điều kiện cho trẻ tham gia tổ 

chức, điều khiển tất cả các khâu: từ chuẩn bị, tiến hành trò chơi và đánh giá 

sau khi chơi; Trò chơi phải được luân phiên, thay đổi một cách hợp lí để 

không gây nhàm chán cho trẻ; Sau khi chơi, GV cần cho trẻ thảo luận để nhận 

ra ý nghĩa giáo dục của trò chơi. 

 g. Phương pháp giáo dục qua dự án  

 Dự án là những nhiệm vụ phức hợp về cách thể hiện LNA trong các 

tình huống, hoàn cảnh cụ thể, dựa trên những câu hỏi và vấn đề buộc trẻ phải 

tham gia thiết kế, giải quyết vấn đề, đưa ra quyết định, tạo cho trẻ cơ hội làm 

việc tương đối độc lập trong những khoảng thời gian mở để cho ra những sản 

phẩm thực tiễn. 

Phương pháp giáo dục qua dự án thường được sử dụng để thiết kế và tổ 

chức hoạt động theo tiến trình sau: Giai đoạn 1 thiết kế dự án, bao gồm việc 

xác định mục tiêu; Xây dựng nội dung; Thiết kế nội dung thành các nhiệm vụ 

cụ thể; Dự kiến hình thức tổ chức cho trẻ thực hiện và phân chia nhóm trẻ 

(nếu cần); Giai đoạn 2 tổ chức thực hiện dự án bao gồm việc nêu ý tưởng hình 

thành nên dự án, giới thiệu dự án và triển khai nhiệm vụ trong dự án tới trẻ; 

Phân chia trẻ thành các nhóm đã dự kiến và hướng dẫn cách tiến hành dự án. 

Đồng thời nêu lên những kì vọng về quá trình hoạt động cũng như sản phẩm 

mà trẻ sẽ tạo thành; Giai đoạn 3 hoàn thiện dự án là tổng kết lại những công việc 

trẻ đã trải qua, đánh giá những công việc và định hướng những công việc tiếp theo 

trẻ cần thực hiện.  
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1.4.3.3. Hình thức giáo dục lòng nhân ái cho trẻ 5-6 tuổi 

  Giáo dục LNA cho trẻ 5-6 tuổi được thực hiện theo hình thức cá nhân, 

theo nhóm và cả lớp ở mọi thời điểm hoạt động và trong các hoạt động giáo 

dục ở trường mầm non.  

 - Thông qua các hoạt động như hoạt động học, hoạt động chơi, hoạt 

động chăm sóc, vệ sinh, lao động vừa sức, hoạt động ngoài trời, lễ hội, 

tham quan... 

 - Theo thời điểm hoạt động: Giáo dục LNA có thể tiến hành trong mọi 

thời điểm trong ngày: khi vui chơi trò chuyện đầu giờ, trong khi thực hiện 

hoạt động học tập, hoạt động vui chơi ngoài trời, ở các góc, vệ sinh chuẩn bị 

ăn trưa, chuẩn bị ăn và dọn dẹp sau khi ăn, chuẩn bị ngủ và dọn dẹp sau khi 

ngủ, hoạt động buổi chiều, khi ở nhà với bố mẹ. Tùy từng nội dung, vào 

những thời điểm thích hợp GV có thể tiến hành các nội dung giáo dục LNA 

cho trẻ đạt hiệu quả.  

 - Địa điểm tổ chức các hoạt động: GV có thể tổ chức trong lớp hoặc 

ngoài trời, tại địa điểm tham quan, dã ngoại... để giáo dục LNA cho trẻ.  

  Như vậy, có thể thấy hình thức giáo dục LNA cho trẻ 5-6 tuổi khá 

phong phú và mang tính mở để GV có thể linh hoạt lựa chọn tùy thuộc vào 

mục đích, nội dung, phương pháp, đối tượng giáo dục để lựa chọn một hay 

một số hình thức kết hợp trong việc tổ chức các hoạt động giáo dục lòng nhân 

ái cho trẻ 5-6 tuổi đạt hiệu quả. Trong quá trình tổ chức các hoạt động này, có 

thể phối hợp các qui mô tổ chức như tập thể, nhóm, cá nhân. Đồng thời, các 

hình thức này có thể tiến hành ở mọi địa điểm khác nhau trong lớp, ở sân 

vườn trường và ngoài trường. Về thời điểm có thể dựa vào kế hoạch hoạt 

động trong ngày, theo tuần, tháng và năm học để tổ chức các hoạt động đó 

một cách linh hoạt, một mặt đảm bảo chương trình, kế hoạch giáo dục, mặt 

khác có thể tận dụng được các cơ hội, các sự kiện, các điều kiện thực tế để 

đảm bảo hiệu quả giáo dục LNA cho trẻ. 
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1.4.4. Những yếu tố ảnh hưởng đến giáo dục lòng nhân ái qua trải 

nghiệm cho trẻ 5-6 tuổi  

1.4.4.1. Môi trường giáo dục lòng nhân ái cho trẻ  

Môi trường giáo dục LNA cho trẻ bao gồm môi trường sống của trẻ ở 

gia đình, trường MN và xã hội. Môi trường sống của trẻ vừa là nơi trẻ lĩnh hội 

biểu tượng về hành vi nhân ái vừa là nơi trẻ được trải nghiệm, đúc kết được 

kinh nghiệm về LNA và thực hành hành vi nhân ái đối với mọi người và sự 

vật xung quanh. Điều này được thể hiện như sau: 

- Trẻ được sống trong môi trường trong đó mọi người thể hiện tình 

thương yêu, đùm bọc, giúp đỡ, cảm thông, chia sẻ thì sẽ tích lũy được nhiều 

kinh nghiệm, có nhiều cảm xúc và mong muốn thể hiện điều đó với mọi 

người xung quanh hơn.  

Môi trường là nơi cung cấp các “mẫu hành vi” về LNA cho trẻ bắt 

chước noi theo, đó là những tấm gương sống động về thái độ, hành vi của mọi 

người trong các tình huống của cuộc sống mà trẻ cảm thấy khó hiểu, khô cứng 

như khi bị người lớn nhắc nhở, khuyên răn. Môi trường vui vẻ, thoải mái, đầy 

cảm xúc, tràn ngập tình yêu thương của mọi người sẽ giúp trẻ dễ dàng chia sẻ, 

quan tâm và hợp tác với bạn bè và mọi người xung quanh. Trong môi trường 

đó, trẻ sẽ cảm thấy được yêu thương, được chú ý, được âu yếm, vỗ về và được 

tôn trọng, tin tưởng. GV và những người chăm sóc trẻ cần động viên, khích lệ tạo 

nhiều cơ hội để trẻ trải nghiệm và luyện tập các hành vi thể hiện LNA [136].   

- Môi trường có nhiều tình huống, tạo nhiều cơ hội cho trẻ được quan 

sát, so sánh, thể hiện hành vi nhân ái với mọi người, môi trường xung quanh 

thì trẻ sẽ được rèn luyện hành vi. 

 Môi trường là nơi tạo cơ hội cho trẻ hoạt động giao tiếp, tạo ra các tình 

huống cho trẻ quan sát và thể hiện sự quan tâm, giúp đỡ… Đặc điểm của trẻ 

là tò mò, ưa khám phá, môi trường đã mở ra trước mắt biết bao đối tượng, 
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kích thích các giác quan và cảm xúc của trẻ khiến chúng rất thích được tìm 

hiểu, tiếp xúc với đối tượng. Những hoạt động giao lưu bạn bè giúp trẻ biết 

chú ý nhau hơn, biết những cái tốt, cái chưa tốt của nhau, biết khen ngợi, an ủi 

bạn…Khi trẻ có nhiều cơ hội trải nghiệm, tham gia vào nhiều hoạt động và 

các mối quan hệ xã hội thì biểu tượng về LNA của trẻ càng sâu sắc và hành vi 

thể quan tâm, chia sẻ, giúp đỡ người khác càng được nâng cao.  

 Nếu nhà giáo dục biết tận dụng những lợi thế của hoàn cảnh thực tiễn 

cũng như khai thác hợp lý những vấn đề nảy sinh trong khi trẻ giao lưu, tương 

tác với con người và môi trường xung quanh thì sẽ giúp trẻ hình thành và rèn 

luyện LNA của trẻ một cách hiệu quả. 

1.4.4.2. Tác động giáo dục lòng nhân ái cho trẻ của giáo viên 

  Việc giáo dục LNA cho trẻ qua trải nghiệm không chỉ phụ thuộc vào 

trẻ - chủ thể giáo dục, vào môi trường giáo dục, mà còn chịu ảnh hưởng rất 

lớn bởi các tác động giáo dục từ phía người lớn, đặc biệt là GV. 

  Tác động của GV đến việc giáo dục LNA cho trẻ thể hiện ở các hành vi 

giáo viên làm gương cho trẻ trong cuộc sống và trong quá trình tổ chức các 

hoạt động giáo dục; ở việc tổ chức môi trường cho trẻ trải nghiệm với các 

hoạt động phong phú, hấp dẫn trẻ; ở việc xác định nội dung và lựa chọn các 

phương pháp giáo dục phù hợp với trẻ ở các lứa tuổi và đặc điểm riêng từng 

trẻ dựa trên tình hình thực tiễn của địa phương, của trường MN. Do vậy, để 

thể hiện vai trò trong việc giáo dục LNA cho trẻ GV cần có kiến thức, tình cảm, 

kĩ năng sau: 

  GV cần nắm vững nội dung giáo dục LNA và biết sử dụng phương 

pháp, biện pháp phù hợp với tình huống và hoàn cảnh cụ thể, dẫn dắt trẻ tiếp 

cận kiến thức, kĩ năng theo mục đích giáo dục.  

GV cần phải có kỹ năng sư phạm, có phương pháp truyền thụ tốt, linh 

hoạt trong việc phối hợp các phương pháp, phương tiện tổ chức hoạt động, 
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nắm bắt được tâm lý trẻ một cách nhanh chóng, từ đó thu hút được người học 

một cách có hiệu quả.  

Kiến thức chuyên môn vững kết hợp với kỹ năng sư phạm tốt giúp 

GVMN chủ động, linh hoạt trong quá trình tổ chức các hoạt động giáo dục 

LNA cho trẻ. 

Bên cạnh đó, GV phải thật sự yêu thương, có trách nhiệm đối với trẻ; 

coi trọng việc giáo dục LNA cho trẻ, coi đây là việc làm một cách tự giác, 

thường xuyên, hàng ngày, trong những hoàn cảnh có thể. Đồng thời GV là 

người thể hiện mẫu hành vi về LNA cho trẻ. Sự quan tâm, chăm sóc, những 

cư xử của GV đối với trẻ diễn ra hàng ngày chính là những mẫu hành vi sinh 

động và có hiệu quả trong giáo dục đạo đức nói chung và LNA nói riêng.  

1.4.4.3. Sự phối hợp giữa gia đình và nhà trường 

Giáo dục giá trị nói chung, giáo dục LNA đòi hỏi sự thống nhất giữa 

gia đình, nhà trường, xã hội. Trong đó, nhà trường giữ vai trò chủ động tạo ra 

sự kết nối vững chắc và định hướng toàn bộ quá trình giáo dục. Nhà trường 

cần chủ động đưa ra kế hoạch trong đó có những nội dung cụ thể về sự tham 

gia của cha mẹ trẻ sẽ khiến cha mẹ trẻ tham gia vào các hoạt động và đưa ra 

những phản hồi, góp ý, nhận xét để việc giáo dục của GV có hiệu quả [143]. 

Những hướng dẫn của nhà trường sẽ giúp cha mẹ trẻ chủ động trong việc giáo 

dục LNA cho trẻ ở gia đình. Mặt khác, gia đình cần sẵn sàng tham gia cùng 

nhà trường trong các hoạt động chăm sóc và giáo dục trẻ, thực hiện những nội 

dung giáo dục LNA trong chăm sóc, giáo dục trẻ ở nhà, cần cung cấp những 

thông tin về trẻ, về đặc điểm của gia đình và nêu những mong muốn của gia 

đình với trẻ trong việc giáo dục LNA cho trẻ.  

Như vậy, việc giáo dục LNA cho trẻ muốn hiệu quả cần có sự phối kết 

hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa gia đình và nhà trường thì mới đạt hiệu quả như 

mong muốn.  
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Kết luận chương 1 

1. “Lòng nhân ái là giá trị nhân văn, thể hiện sự thương yêu của con 

người qua nhận thức, tình cảm, thái độ và hành vi tích cực đối với mọi người 

và sự vật xung quanh”. LNA được thể hiện ở những nội dung cơ bản: sự cảm 

thông, chia sẻ, quan tâm, giúp đỡ, nhường nhịn, sẵn sàng tha thứ, mong muốn 

những điều tốt đẹp cho mọi người và sự vật xung quanh. LNA gồm 3 yếu tố: 

nhận thức; tình cảm, thái độ; hành vi. 

2. Giáo dục LNA là quá trình tác động có hệ thống của nhà giáo dục đến 

nhận thức, tình cảm, thái độ và hành vi của người được giáo dục thông qua các 

hoạt động và các mối quan hệ nhằm hình thành tình cảm yêu thương của họ 

đối với bản thân, mọi người và sự vật xung quanh. Để giáo dục LNA đạt hiệu 

quả cần tuân theo một số nguyên tắc: Giáo dục cần tác động đến trẻ bằng tình 

cảm, giáo dục bằng sự gương mẫu của người lớn xung quanh, tạo ấn tượng 

mạnh cho trẻ trong quá trình giáo dục LNA, giáo dục thông qua môi trường 

giàu tính nhân văn.  

3. Giáo dục LNA cho trẻ qua trải nghiệm là quá trình tổ chức hoạt động 

cho trẻ tiếp xúc trực tiếp với sự vật, hiện tượng, sự kiện trong thực tế nhằm 

lĩnh hội kiến thức, hình thành thành thái độ và hành vi tích cực thể hiện tình 

cảm yêu thương của trẻ đối với bản thân, mọi người và sự vật xung quanh. 

Giáo dục LNA qua trải nghiệm gồm quy trình qua 4 giai đoạn: Trải nghiệm 

cụ thể, chia sẻ, phản hồi kinh nghiệm về LNA; Đúc kết kinh nghiệm để hình 

thành khái niệm về LNA; Khuyến khích trẻ tích cực thể hiện hành vi nhân ái 

trong cuộc sống.  

 4. Có rất nhiều các yếu tố ảnh hưởng đến việc giáo dục LNA cho trẻ 5-

6 tuổi, trong đó GV có vai trò rất lớn, là người trực tiếp tổ chức các hoạt động 

giáo dục LNA cho trẻ theo định hướng của nhà trường; gia đình là lực lượng 

hỗ trợ đắc lực; môi trường giáo dục là phương tiện giáo dục cần thiết đảm bảo 

hiệu quả của quá trình giáo dục. Do vậy, cần phối hợp sử dụng hợp lí các yếu 

tố trên. 
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CHƯƠNG 2 

THỰC TRẠNG GIÁO DỤC LÒNG NHÂN ÁI CHO TRẺ 5-6 TUỔI 

QUA TRẢI NGHIỆM Ở TRƯỜNG MẦM NON 

2.1. Giáo dục lòng nhân ái cho trẻ 5-6 tuổi trong Chương trình Giáo dục 

mầm non hiện hành 

2.1.1. Mục tiêu giáo dục trong Chương trình giáo dục mầm non 

Mục tiêu của Chương trình GDMN đã hướng đến sự phát triển toàn 

diện của trẻ trên các mặt thể chất, tình cảm, trí tuệ và thẫm mĩ hình thành 

những yếu tố đầu tiên của nhân cách, chuẩn bị cho trẻ vào lớp một. Đặc biệt 

Chương trình GDMN hướng đến hình thành và phát triển những chức năng 

tâm sinh lý, năng lực và phẩm chất mang tính nền tảng, những kĩ năng sống 

cần thiết phù hợp với lứa tuổi, khơi dậy và phát triển tối đa những khả năng 

tiềm ẩn, đặt nền tảng cho việc học ở các cấp học tiếp theo và cho việc học tập 

suốt đời. Như vậy, mục tiêu giáo dục LNA cho trẻ 5-6 tuổi chưa được nêu cụ 

thể trong mục tiêu chung của Chương trình GDMN. Tuy nhiên, trong mục 

tiêu của lĩnh vực phát triển tình cảm và kĩ năng xã hội, giáo dục LNA được 

thể hiện ở các mục tiêu:  

- Có khả năng nhận biết và thể hiện tình cảm với con người, sự vật, 

hiện tượng xung quanh.  

- Có một số kĩ năng sống: tôn trọng, hợp tác, thân thiện, quan tâm, chia sẻ.  

 2.1.2. Nội dung giáo dục lòng nhân ái trong Chương trình giáo dục 

mầm non 

Trong Chương trình GDMN được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 

kí ban hành theo Thông tư số 17/2009/TT-BGDĐT [5], vấn đề giáo dục LNA 

cho trẻ mẫu giáo là một nội dung trọng tâm trong lĩnh vực giáo dục tình cảm 

và kỹ năng xã hội. Đó là:  

- Biết yêu mến và quan tâm đến người thân trong gia đình. 

- Biết thể hiện thái độ lễ phép, kính trọng ông bà, cha mẹ và người lao 

động qua giao tiếp. 
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- Quan tâm, chia sẻ, giúp đỡ bạn. 

- Biết thể hiện tình cảm với Bác Hồ qua hát, đọc thơ, cùng cô kể 

chuyện về Bác. 

- Biết nhận xét và tỏ thái độ với hành vi “đúng” - “sai”, “tốt” - “xấu” 

- Biết bảo vệ, chăm sóc con vật và cây cối. 

- Biết yêu quý, bảo vệ, giữ gìn đồ dùng đồ chơi thân thuộc. 

 Trong chương trình, quan niệm về đối tượng thể hiện LNA của trẻ là 

nhân ái với bạn, những người thân trong gia đình, bạn bè xung quanh và 

những người lao động cũng như đối với sự vật hiện tượng môi trường xung 

quanh (môi trường tự nhiên, xã hội). 

 - Chương trình đã đề cập đến các nội dung giáo dục LNA như quan 

tâm, chia sẻ, giúp đỡ, bảo vệ và thể hiện tình cảm tích cực với mọi người và 

sự vật hiện tượng xung quanh. 

 - Nội dung giáo dục LNA trong CT GDMN đã đề cập tới các yếu tố 

nhận thức, tình cảm và hành vi, ý chí. Trong đó, đặc biệt đề cao tình cảm, thái 

độ của trẻ đối với người lớn gần gũi trẻ như ông bà cha mẹ... và với Bác Hồ 

lãnh tụ của dân tộc. 

 - Tuy nhiên, chương trình chưa thực sự coi trọng các vấn đề sau: 

 + Chưa chú ý đúng mức đến việc giáo dục trẻ phải quan tâm đến bản 

thân, nhân ái với bản thân, coi trọng bản thân. 

 + Chưa làm rõ yêu cầu việc thể hiện LNA đối với từng đối tượng và 

với mỗi lứa tuổi cụ thể. 

Như vậy, trong chương trình GDMN đã thể hiện một số nội dung giáo 

dục LNA cho trẻ, tuy nhiên nhiều nội dung còn chưa cụ thể và chưa đầy đủ. Do 

đó, cần phải làm rõ các vấn đề này trong quá trình giáo dục LNA cho trẻ. 

2.1.3. Phương pháp giáo dục lòng nhân ái trong Chương trình giáo dục 

mầm non 

Chương trình GDMN sử dụng 5 nhóm phương pháp giáo dục. Đó là 

nhóm phương pháp dùng lời, nhóm phương pháp thực hành, nhóm phương 

pháp trực quan - minh họa, nhóm phương pháp giáo dục bằng tình cảm khích 



49 
 

lệ và nhóm phương pháp nêu gương - đánh giá. Các phương pháp phù hợp với 

đặc điểm của trẻ, GV có thể dễ vận dụng trong quá trình tổ chức các hoạt 

động, thể hiện ở các khía cạnh sau:  

Trong chương trình GDMN, việc giáo dục LNA đã sử dụng các nhóm 

phương pháp giúp trẻ lĩnh hội kiến thức về LNA, hình thành thái độ và rèn 

luyện hành vi nhân ái với mọi người và sự vật xung quanh. Nhóm phương 

pháp trực quan đã rất được chú ý trong chương trình hiện hành, GV được 

khuyến khích tăng cường sử dụng vật thật, tài liệu trực quan tạo cơ hội cho trẻ 

tiếp xúc với sự vật, hiện tượng phù hợp với đặc điểm tư duy, nhận thức của 

trẻ nhỏ. Nhóm phương pháp dùng lời cũng được chú ý: GV tăng cường cho 

trẻ tham gia đàm thoại và sử dụng truyện đọc, kể để giáo dục LNA cho trẻ. 

Nhóm phương pháp thực hành đã được khuyến khích sử dụng nhằm giúp trẻ 

tích cực sử dụng các kiến thức đã lĩnh hội vào hành động chơi và các hoạt 

động khác theo phương châm học đi đôi với hành.  

Tuy nhiên, việc sử dụng phương pháp giáo dục LNA cho trẻ còn những 

hạn chế sau: 

- Chưa thực sự coi trải nghiệm là phương thức quan trọng trong giáo 

dục trẻ nói chung, giáo dục LNA nói riêng. Các trường MN có tổ chức một số 

hoạt động trải nghiệm như tổ chức cho trẻ đi tham quan thực tế nhưng chủ 

yếu là đi xem, quan sát là chính, trẻ chưa có nhiều cơ hội thực hành, tương tác 

trực tiếp nên các cơ hội để quan tâm, giúp đỡ, chia sẻ chưa nhiều, kĩ năng 

chưa được rèn luyện. Do vậy, hiệu quả tổ chức giáo dục trẻ chưa cao. 

- Sau khi tiến hành các hoạt động cho trẻ, GV chưa chú trọng cũng như 

chưa biết khai thác nội dung, quá trình hoạt động để giúp trẻ lĩnh hội kiến 

thức về LNA được đầy đủ, sâu sắc qua đàm thoại theo hướng chia sẻ cảm 

xúc, suy nghĩ của trẻ một cách cởi mở, dân chủ. Nhiều khi GV áp đặt suy nghĩ 

của mình cho trẻ, coi ý kiến của người lớn luôn đúng và trẻ chỉ cần ghi nhớ và 

làm theo.  

- Các phương pháp thực hành nhằm sử dụng kiến thức để lĩnh hội vào 

cuộc sống được thực hiện nhưng theo hướng GV đưa ra các trò chơi, hành 
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động cụ thể để củng cố kiến thức chứ chưa chú trọng vào việc kích thích trẻ 

chủ động thể hiện những hiểu biết về LNA vào cuộc sống thực tiễn. Hàng 

ngày nếu có chỉ là lời dặn dò mang tính giáo điều chứ không xuất phát từ những 

trải nghiệm thực tế mà trẻ đúc kết được kinh nghiệm và nẩy sinh tình cảm thôi 

thúc chúng hành động.  

2.1.4. Đánh giá sự phát triển của trẻ trong Chương trình giáo dục mầm non 

hiện hành 

Chương trình GDMN sử dụng các phương pháp đánh giá nhằm theo 

dõi sự phát triển của trẻ và điều chỉnh kế hoạch chăm sóc, giáo dục trẻ. 

Chương trình GDMN sử dụng 2 phương pháp chính để đánh giá sự phát triển 

của trẻ ở các lĩnh vực phát triển: Đánh giá trẻ hàng ngày, đánh giá trẻ theo 

giai đoạn để làm căn cứ điều chỉnh kế hoạch giáo dục và tổ chức các hoạt 

động giáo dục. LNA của trẻ được đánh giá chung với các lĩnh vực giáo dục, 

đặc biệt trong lĩnh vực giáo dục tình cảm và kĩ năng xã hội. 

Nhìn chung, GV đã thực hiện đầy đủ các phương pháp đánh giá và 

bước đầu đã thể hiện được tính hiệu quả trong phương pháp đánh giá trẻ, làm 

căn cứ để điều chỉnh kế hoạch giáo dục. Tuy nhiên, quá trình này còn bộc lộ 

một số điểm hạn chế:  

- Chưa đánh giá đủ nội dung giáo dục LNA trong đó chưa đánh giá về 

việc trẻ phải quan tâm, chú trọng bản thân và tha thứ cho bản thân.  

- Chưa có tiêu chí đánh giá từng mặt nhận thức, thái độ, hành vi. 

- Chưa có bài tập đánh giá cụ thể, rõ ràng. 

- Chưa có hướng dẫn cách thức đánh giá giúp GV dễ triển khai việc đánh 

giá (thời gian, thời điểm đánh giá, cách tổ chức đánh giá, cách thu thập thông tin...). 

- Chưa sử dụng kết quả đánh giá vào điều chỉnh quá trình giáo dục 

thậm chí không công bố kết quả đánh giá cho cha mẹ trẻ.  

Có thể thấy, nhiều mục tiêu, nội dung và phương pháp giáo dục LNA 

còn chưa được thể hiện trong chương trình GDMN. Chính vì vậy, khi GV tổ 

chức các hoạt động giáo dục LNA cho trẻ 5-6 tuổi cần có kế hoạch định 

hướng và làm rõ những hạn chế này.  
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2.2. Thực trạng giáo dục lòng nhân ái qua trải nghiệm cho trẻ 5-6 tuổi ở 

trường mầm non Hà Nội 

2.2.1. Khái quát về tổ chức khảo sát 

2.2.1.1. Mục tiêu khảo sát 

Tìm hiểu thực trạng giáo dục LNA cho trẻ 5-6 tuổi qua trải nghiệm ở 

trường mầm non, từ đó đề xuất các hoạt động giáo dục LNA cho trẻ 5-6 tuổi qua 

trải nghiệm. 

2.2.1.2. Đối tượng, quy mô và thời gian khảo sát 

220 GV ở 7 trường MN Hà Nội (Các trường MN nội thành: MN Công 

ty may X20, MN Hoa Hồng, MN Hoa Mai, MN Hoa Sen. Các trường MN 

ngoại thành: MN Long Biên, MN Di Trạch, MN Đại Mỗ, MN Cổ Bi, MN 

Tàm Xá và MN Đông Hội). Trong đó có 100 GV ở các trường MN ngoại 

thành và 120 GV ở các trường MN ngoại thành. 

Bảng 2.1. Thông tin về GVMN được khảo sát 

Nội dung 
khảo sát 

Thâm niên GV Trình độ đào tạo GV 
<5 

năm 
5-10 
năm 

10-15 
năm 

>15 
năm 

Trung 
cấp 

Cao 
đẳng 

Đại 
học 

Sau 
Đại học 

SL 100 70 30 20 63 90 60 7 

TL 45.45 31.82 13.64 9.09 28.64 40.91 27.27 3.18 

  

 Kết quả khảo sát bảng 2.1. cho thấy: Hầu hết GV đều đạt trình độ chuẩn 

và trên chuẩn. Trong đó, trình độ cao đẳng và trung cấp, trình độ đại học chiếm 

27.27%, có một số ít có trình độ sau đại học. Về thâm niên công tác: 45.45%  

giáo viên có thâm niên công tác dưới 5 năm. Thâm niên công tác trên 10 năm 

chỉ có khoảng 20%. Như vậy, đội ngũ GVMN của các trường MN còn khá 

trẻ, trình độ đào tạo 100% đạt chuẩn và trên chuẩn là một điều kiện thuận lợi 

cho GV trong quá trình thực hiện chương trình GDMN nói chung và tổ chức 

các hoạt động giáo dục LNA cho trẻ. 

 - 60 cha mẹ trẻ tại Trường MN Long Biên và MN Công ty may X20.  
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Bảng 2.2. Thông tin về cha mẹ trẻ được khảo sát 

Nội dung 

khảo sát 

Nghề nghiệp Trình độ 

Công 

chức 

Công 

nhân 

Nông 

dân 
Tự do 

CĐ, 

ĐH 
12/12 

Dưới 

lớp 12 

SL 23 12 10 15 35 19 6 

TL 38.33 20.00 16.67 25.00 58.33 31.67 10.00 

 Về nghề nghiệp, đa số cha mẹ trẻ là cán bộ công chức nhà nước và 

công nhân (58.33%), nghề nghiệp là nông dân chiếm 16.67%, lao động tự do 

chiếm 25%. 

 Về trình độ học vấn, hầu hết đối tượng khảo sát có trình độ cao đẳng 

đại học (chiếm 58.33%) , trình độ 12/12 (chiếm 31.67%), bên cạnh đó có số ít 

cha mẹ trẻ có trình độ dưới lớp 12 (chiếm 10%).  

 Như vậy, đa số các bậc cha mẹ có nghề nghiệp tương đối ổn định, trình 

độ cao là điều kiện thuận lợi để cha mẹ trẻ dễ dàng tiếp cận với công nghệ 

thông tin và học hỏi những phương pháp giáo dục trẻ 

Thời gian khảo sát: Từ tháng 3 đến tháng 5/2014. 

2.2.1.3. Nội dung khảo sát 

- Nhận thức của GV về khái niệm, mức độ cần thiết, bản chất, cấu trúc 

của giáo dục LNA cho trẻ 5-6 tuổi. 

 - Nội dung, phương pháp, cách thức tổ chức giáo dục LNA qua trải 

nghiệm ở trường MN. 

 - Những thuận lợi, khó khăn và ý kiến đề xuất của GV về việc giáo dục 

LNA cho trẻ 5-6 tuổi. 

 - Thực trạng phối hợp với cha mẹ trẻ trong việc giáo dục LNA cho trẻ 

mẫu giáo qua trải nghiệm. 

 - Những thuận lợi và khó khăn của cha mẹ trẻ trong việc giáo dục LNA 

cho trẻ 5-6 tuổi. 

 2.2.1.4. Phương pháp khảo sát 

 - Sử dụng phương pháp điều tra bằng phiếu trưng cầu ý kiến cho GV ở 

trường MN và cha mẹ trẻ có con học ở trường MN. 

 - Khảo sát trực tiếp tại trường MN. 
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 - Sử dụng phương pháp phỏng vấn, tọa đàm với GV và ban giám hiệu 

nhà trường về việc giáo dục LNA cho trẻ 5- 6 tuổi tại trường MN. 

 - Sử dụng phương pháp quan sát, dự giờ, xem xét bài soạn và kế hoạch 

thực hiện nội dung giáo dục LNA cho trẻ 5- 6 tuổi tại trường MN. 

2.2.1.5. Tổ chức quá trình  khảo sát (chuẩn bị, thực hiện) 

* Chuẩn bị 

 - Xây dựng phiếu trưng cầu ý kiến GV về việc giáo dục LNA cho trẻ 5-

6 tuổi ở trường MN. 

 - Xây dựng phiếu trưng cầu ý kiến cha mẹ về việc giáo dục LNA cho 

trẻ 5-6 tuổi ở gia đình. 

 - Xây dựng nội dung tọa đàm với GV tại hai trường MN: Trường MN 

Long Biên và trường MN Công ty may X20. 

* Thực hiện 

 - Khảo sát bằng phiếu trưng cầu ý kiến GV và cha mẹ trẻ bằng cách 

phát phiếu trưng cầu. 

 - Tiến hành tọa đàm với GV tại 2 trường MN Trường MN Long Biên 

và Trường MN Công ty may X20. 

 - Nghiên cứu hồ sơ, sổ sách của GV tại 2 lớp mẫu giáo lớn A1 của hai 

trường MN: Trường MN Long Biên và Trường MN Công ty may X20. 

2.2.2. Kết quả khảo sát 

2.2.2.1. Nhận thức của giáo viên về lòng nhân ái  

Bảng 2.3. Quan niệm của GV về LNA 

STT Các quan niệm về LNA 
 

SL 
 

% 

1 
LNA là tình yêu thương giữa con người với con 
người. 

66 30.0 

2 

LNA là một giá trị nhân văn, thể hiện sự thương yêu 
con người với bản thân, mọi người và sự vật xung 
quanh qua nhận thức, thái độ, tình cảm và các hành 
vi phù hợp. 

70 31.82 

3 
LNA là sự bao dung, quan tâm đến người khác và 
không làm tổn thương người khác 

27 12.28 

4 
LNA là sự quan tâm, giúp đỡ làm những điều tốt đẹp 
cho người khác, nhất là những người gặp khó khăn, 
hoạn nạn.  

57 25.90 
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 Nhìn vào bảng 2.3 cho thấy GV có nhiều cách hiểu khác nhau LNA. 

Một phần GV (chiếm 30%) hiểu chưa đầy đủ, coi LNA là tình yêu thương, sự 

quan tâm, giúp đỡ... của con người với con người mà thiếu hẳn tình yêu 

thương của con người với bản thân, sự vật xung quanh và phải được thể hiện 

qua nhận thức, tình cảm, hành vi. 

 Chỉ có 31.81% GV hiểu đúng về khái niệm này, LNA được hiểu là một 

giá trị nhân văn, thể hiện sự thương yêu con người với bản thân, mọi người và 

sự vật xung quanh qua nhận thức, thái độ, tình cảm và các hành vi phù hợp. 

  Có thể thấy LNA là một khái niệm rộng thể hiện sự thương yêu của con 

người với nhiều đối tượng khác nhau, được thể hiện qua nhận thức, thái độ và 

hành vi, chứ không phải chỉ được thể hiện qua hành vi như nhiều giáo viên 

nhận định. Trong quá trình giáo dục LNA cho trẻ, GV cần phải hiểu đúng về 

khái niệm thì sẽ khai thác được hết nội dung giáo dục LNA từ đó xây dựng và 

tổ chức các hoạt động để đem lại hiệu quả giáo dục cao.  

 2.2.2.2. Nhận thức của giáo viên về sự cần thiết giáo dục lòng nhân ái 

cho trẻ 5-6 tuổi  

Bảng 2.4. Nhận thức của GV về sự cần thiết của việc giáo dục 

LNA cho trẻ 5-6 tuổi 

Mức độ cần thiết SL % 

(1) Rất cần thiết                             212 96.36 

(2) Cần thiết    8 3.64 

(3) Không cần thiết 0 0 

Qua bảng 2.4 cho thấy:  

Đa số GV đều nhận thấy việc giáo dục LNA là rất cần thiết (96.36% ). 

3.64% giáo viên cho rằng cần thiết giáo dục LNA. Như vậy có thể thấy 100% 

giáo viên đã nhận thức được mức độ cần thiết phải giáo dục LNA cho trẻ 5-6 

tuổi. Khi được hỏi lý do vì sao cần thiết phải giáo dục LNA nhiều GV đưa ra 

nhiều lý do khác nhau như: Nhờ có LNA thì mới là người tốt, người có ích 
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cho xã hội, trẻ biết đồng cảm và chia sẻ với mọi người, quan tâm đến mọi 

người, giúp trẻ hình thành nhân cách, phẩm chất đạo đức sau này. Mặt khác 

hiện nay, nhiều trẻ thể hiện sự thờ ơ, không quan tâm đến mọi người xung 

quanh. Xã hội ngày càng hiện đại, có rất nhiều bậc cha mẹ trẻ quên mất việc 

giáo dục LNA cho con em mình, họ chỉ lao động, đáp ứng nhu cầu kinh tế tạo 

cho trẻ đời sống đầy đủ, vật chất. 

2.2.2.3. Nhận thức của giáo viên về trải nghiệm 

Bảng 2.5. Quan niệm của GV về trải nghiệm 
 

STT Các quan niệm về trải nghiệm SL % 

1 

Trải nghiệm là sự tham gia trực tiếp của trẻ vào hoạt 

động được quan sát, tương tác cảm nhận về sự vật 

hiện tượng, mối quan hệ của con người 

57 25.91 

2 Trải nghiệm là tạo tình huống để trẻ giải quyết vấn đề 75 34.09 

3 Trải nghiệm là vận dụng kiến thức vào thực tiễn 50 22.73 

4 
Trải nghiệm là vận dụng kiến thức đã học vào trò 

chơi, các hoạt động được giao. 
38 17.27 

 Nhìn vào bảng 2.5 cho thấy:  

Số GV hiểu đúng chiếm 25.91% (Quan niệm trẻ được được tham gia 

trực tiếp vào hoạt động rồi mới đúc kết được kinh nghiệm).  

Số GV hiểu đúng, nhưng chưa đầy đủ chiếm 74.09% (Quan niệm trẻ 

cũng được tham gia trực tiếp vào hoạt động, nhưng quá trình này chỉ xảy ra 

sau khi đã lĩnh hội kiến thức rồi mới vận dụng (để giải quyết vấn đề, hoặc vận 

dụng vào thực tiễn, hay trò chơi...)).  

 Nhiều GV nhầm lẫn và hiểu chưa đúng về trải nghiệm, coi trải nghiệm là 

trẻ có thể nhớ lại, tưởng tượng trong một tình huống nhất định hoặc nghe kể 

chuyện, xem tranh.  
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 2.2.2.4. Quan niệm của giáo viên về giáo dục lòng nhân ái qua trải nghiệm 

Bảng 2.6. Quan niệm của GV về giáo dục LNA qua trải nghiệm 
 

Quan niệm về giáo dục LNA qua trải nghiệm SL % 
(1) Là quá trình tổ chức hoạt động giáo dục của giáo viên 

nhằm giúp trẻ nhận thức đúng về mối quan hệ với bạn và 

người lớn xung quanh 

60 27.27 

(2) Là quá trình tổ chức hoạt động giáo dục của giáo viên 

nhằm hình thành ở trẻ tình cảm tốt đối với bạn và người lớn 

xung quanh 

81 36.82 

(3) Là quá trình tổ chức hoạt động giáo dục của giáo viên 

nhằm cung cấp kiến thức, hình thành tình cảm và hành vi 

tích cực cho trẻ với mọi người và môi trường xung quanh 

79 35.91 

Nhìn vào bảng 2.6 cho thấy chỉ có 35.91% ý kiến GV đã hiểu đúng 

khái niệm giáo dục LNA qua trải nghiệm (trẻ phải được cảm nhận, bộc lộ và 

thể hiện thái độ hành vi trong cuộc sống hàng ngày). Nhiều giáo viên còn 

chưa hiểu đúng về khái niệm giáo dục LNA qua trải nghiệm, chỉ dừng lại ở 

mặt nhận thức hoặc mặt tình cảm. Có 27.27% GV hiểu giáo dục LNA qua trải 

nghiệm là chỉ cần tác động vào nhận thức của trẻ, 36.82% GV hiểu giáo dục 

LNA chỉ hình thành ở trẻ tình cảm. Như vậy cho thấy quan niệm của GV về 

giáo dục LNA qua trải nghiệm còn chưa toàn diện, chỉ nhìn nhận ở một khía 

cạnh. Giáo dục qua trải nghiệm phải là một quá trình và cần tác động vào cả 

nhận thức, tình cảm và hành vi của trẻ. 

2.2.2.5. Nhận thức của giáo viên về vai trò của trải nghiệm trong giáo 

dục lòng nhân ái cho trẻ 5-6 tuổi 

Bảng 2.7. Nhận thức của GV về vai trò của trải nghiệm trong GDLNA 

Mức độ SL % 

(1) Rất cần thiết                            200 90.91 

(2) Cần thiết    16 7.27 

(3) Không cần thiết 4 1.82 

Nhìn vào bảng 2.7. cho thấy: đa số GV đều nhận thấy việc giáo dục 

LNA qua trải nghiệm là rất cần thiết và cần thiết chiếm 98.18%, chỉ có 1.82% 
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ý kiến GV cho rằng việc giáo dục LNA cho trẻ mẫu giáo qua trải nghiệm là 

không cần thiết. Điều này được thể hiện cụ thể như sau:  

Nhiều GV cho rằng việc giáo dục LNA qua trải nghiệm sẽ giúp trẻ bộc 

lộ cảm xúc, thể hiện thái độ tình cảm, trẻ sẽ ghi nhớ rất rõ và sâu những cảm 

xúc, tình cảm đã trải qua để từ đó điều chỉnh hành vi phù hợp. Một số khác lại 

cho rằng qua trải nghiệm trẻ được trực tiếp tham gia vào hoạt động, dần dần 

sẽ làm chủ hoạt động đó, sẽ tích lũy kiến thức, kinh nghiệm hình thành thái 

độ, hành vi tốt và cách cư xử cho phù hợp. Đặc biệt, qua trải nghiệm trẻ có 

thể nhận thức, so sánh mình, có thể lựa chọn cho mình những hành động phù 

hợp với từng tình huống cụ thể, đồng thời giúp trẻ hiểu và nhận thức đúng đắn 

hơn nhân ái chính là sự quan tâm, chia sẻ, thông cảm giúp đỡ những người 

xung quanh, trẻ hiểu được bản thân, hiểu được ý nghĩa quan trọng của LNA.  

2.2.2.6. Về nội dung giáo dục lòng nhân ái cho trẻ 5-6 tuổi ở trường mầm 

non hiện nay 

Bảng 2.8. Nội dung giáo dục LNA cho trẻ 5-6 tuổi ở trường MN 
 

Nội dung giáo dục 
Lĩnh vực 

Nhậnthức Thái độ Hành vi 
SL % SL % SL % 

(1) Đồng cảm với bạn bè và mọi người 
xung quanh  

125 56.81 90 40.90 145 65.90 

(2) Quan tâm đến bản thân và mọi người 
xung quanh. 

155 70.45 90 40.90 170 77.27 

(3) Chia sẻ khi bản thân, người khác vui, 
buồn. 

160 72.73 85 38.63 160 72.73 

(4) Giúp đỡ mọi người khi họ gặp khó 
khăn. 

167 75.91 145 65.91 185 84.09 

(5) Bảo vệ bản thân, mọi người, môi 
trường xung quanh 

110 50.00 78 35.45 126 57.27 

(6) Khoan dung với bản thân và mọi 
người xung quanh khi có lỗi hay suy 
nghĩ không đúng. 

140 63.64 100 45.45 130 59.09 

 Nhìn vào bảng 2.8 cho thấy:  

 - GV quan tâm nhiều hơn đến giáo dục nhận thức và hành vi nhân ái. 

GV ít quan tâm đến giáo dục tình cảm cho trẻ (chỉ chiếm từ 35-65%). Qua 
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trao đổi, GV cho biết để giáo dục tình cảm cho trẻ rất khó, cho rằng tình cảm 

được hình thành tự nhiên qua nhận thức và hành vi nên không cần giáo dục. 

Thực tế cũng cho thấy GV rất ít giáo dục trẻ biết thể hiện những xúc cảm, tình 

cảm ra bên ngoài qua nét mặt, cử chỉ. Nhiều GV còn cho rằng không biết giáo 

dục tình cảm như thế nào cho phù hợp.  

  - Những nội dung giáo viên đã sử dụng để giáo dục LNA cho trẻ 5-6 

tuổi ở các mặt nhận thức, tình cảm, hành vi. Cụ  thể:  

 + Ở cả nhận thức, tình cảm và hành vi giáo viên quan tâm nhiều nhất 

đến các nội dung đồng cảm, quan tâm đến bản thân và mọi người xung quanh, 

chia sẻ khi bản thân, người khác vui, buồn và giúp đỡ mọi người khi gặp khó 

khăn chiếm từ 70-85%. Nội dung ít được GV chú ý là nội dung khoan dung 

với bản thân và mọi người xung quanh khi có lỗi hay suy nghĩ không đúng, 

bảo vệ bản thân, mọi người, môi trường xung quanh chiếm từ 35% đến 65%, 

trong đó nội dung bảo vệ ở khía cạnh thái độ được GV sử dụng chiếm tỉ lệ rất 

thấp, chỉ chiếm 35.45%. 

 + Qua trao đổi, đàm thoại với GV cho thấy trên thực tế khi giáo dục cho 

trẻ, GV quan tâm nhiều đến giáo dục sự đồng cảm, chia sẻ, giúp đỡ, và quan tâm 

mọi người xung quanh, ít quan tâm đến nội dung tha thứ và bảo vệ bản thân, vì 

cho rằng không cần thiết hoặc khó thực hiện, khó xây dựng các tình huống giáo 

dục trẻ. GV cũng cho rằng không nắm rõ các nội dung và cách thức giáo dục 

LNA cho trẻ, cần phải giáo dục rất nhiều vấn đề nên không có nhiều thời gian 

dành giáo dục LNA cho trẻ. 

 Như vậy, có thể thấy mức độ thực hiện các nội dung giáo dục LNA cho 

trẻ mẫu giáo còn chưa cao và có sự phân hóa giữa các nội dung giáo dục. 

Nguyên nhân do GV chưa hiểu biết đầy đủ nội dung giáo dục LNA và chưa 

thực sự quan tâm, dành nhiều thời gian cho vấn đề trên.  
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2.2.2.7. Thực trạng sử dụng phương pháp giáo dục lòng nhân ái cho trẻ 

5-6 tuổi ở trường mầm non 

Bảng 2.9. Các phương pháp giáo dục LNA cho trẻ 5-6 tuổi 
 

STT Các phương pháp SL % 

1 Tạo tình huống 150 68.18 
2 Thảo luận nhóm 146 66.36 
3 Đàm thoại, trò truyện 187 85.00 
4 Trò chơi 185 84.09 
5 Đóng vai 177 80.45 
6 Dự án 167 75.91 
7 Thực hành, luyện tập 135 61.36 
8 Động não 157 71.36 
9 Phương pháp khác  130 59.09 

Qua bảng 2.9 cho thấy giáo viên đã sử dụng nhiều phương pháp khác 

nhau để giáo dục LNA cho trẻ, trong đó phương pháp đàm thoại sử dụng 

nhiều nhất chiếm 85%, phương pháp trò chơi chiếm 84.09%, phương pháp 

thực hành luyện tập 80.45%. Các phương pháp khác ở mức độ thấp hơn.  

 Qua trao đổi và quan sát hoạt động của GV trên lớp, cho thấy những 

phương pháp GV sử dụng là những phương pháp mang tính truyền thống hay 

được GV sử dụng như phương pháp đàm thoại, trò chơi, thực hành, luyện tập. 

Những phương pháp GV ít sử dụng hơn là những phương pháp đòi hỏi sự 

sáng tạo và phải mất nhiều thời gian, như phương pháp động não, thảo luận 

nhóm, dự án.  

 Qua quan sát hoạt động của GV, cho thấy việc khai thác thế mạnh của 

các phương pháp trong việc giáo dục LNA cho trẻ của GV vẫn còn nhiều hạn 

chế. Các phương pháp đàm thoại, trò chuyện còn chưa đi sâu vào các tình 

huống, các câu chuyện thực, trẻ chưa được thể hiện ý kiến, suy nghĩ của bản 

thân trẻ mà chủ yếu là theo một chủ đề, theo nội dung của hoạt động, phần 

giáo dục LNA thường được tích hợp sau mỗi cuộc trò truyện và chỉ bằng một 

số câu hỏi và gợi ý của giáo viên như: Con sẽ làm gì khi bà bị ốm? Nếu con 

thấy mẹ buồn thì con sẽ làm gì... Phương pháp trò chơi và đóng vai được GV 

sử dụng nhiều, tuy nhiên phần đông giáo viên mầm non chưa chú ý tạo các 

tình huống chơi để giúp trẻ có điều kiện bộc lộ LNA qua cách giải quyết tình 

huống. Mặt khác, qua quan sát những tình huống mà GV tạo ra, chúng tôi 
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nhận thấy hầu hết các tình huống đó rất đơn giản, nghèo nàn lặp đi, lặp lại 

thậm chí mang tính chất gượng ép, áp đặt theo ý đồ của cô, không nhằm mục 

đích giáo dục LNA (ví dụ thông báo các nhóm đến dự sinh nhật, tặng quà cho 

bạn, thông báo góc chơi bán hàng có nhiều mặt hàng mới để thu hút sự tham 

gia...). Do đó chưa có nhiều tác dụng để giáo dục LNA cho trẻ. Bên cạnh đó 

có một số giáo viên cho rằng bản thân quá trình trẻ hoạt động đã có rất nhiều 

tình huống cần giải quyết, cho nên không cần tạo tình huống nữa.... 

 Qua trao đổi với một số GV, chúng tôi được biết nhiều GV cho rằng 

không biết sử dụng, không nắm được cách tổ chức, cách thực hiện, không 

hiểu được ý nghĩa cũng như thế mạnh của các phương pháp trong việc giáo 

dục LNA cho trẻ.  

2.2.2.8. Các hình thức giáo dục lòng nhân ái cho trẻ 5-6 tuổi qua trải 

nghiệm ở trường mầm non 

Bảng 2.10. Các hình thức giáo dục LNA cho trẻ 5-6 tuổi qua trải nghiệm 
 

STT Các hình thức SL % 

1 Trò chơi 157 71.36 
2 Ngày hội, ngày lễ 100 45.45 
3 Tham quan, dã ngoại 80 36.36 
4 Hoạt động nhân đạo từ thiện 40 18.18 
5 Tổ chức sinh nhật 169 76.82 
6 Các hoạt động giao lưu 58 26.36 
7 Hoạt động lao động 130 59.09 

8 Hoạt động trong sinh hoạt hàng ngày: ăn, ngủ... 120 54.55 

 Nhìn vào bảng 2.10 cho thấy, hình thức được GV sử dụng nhiều nhất 

để giáo dục LNA cho trẻ là thông qua trò chơi chiếm 71.36%, tổ chức sinh 

nhật chiếm 76.82%. Hình thức ít được GV sử dụng là các hình thức hoạt động 

từ thiện, hoạt động giao lưu, hoạt động thăm quan, dã ngoại. Như vậy có thể 

thấy, GV tập trung vào các hoạt động mang tính truyền thống, dễ tổ chức,  các 

hình thức khác ít được GV chú ý đặc biệt là những hoạt động ngoại khóa, 

tham quan dã ngoại, nhân đạo từ thiện (không thực hiện ở mức độ rất cao từ 

60-70%). Qua trao đổi với GV, cho thấy đây là những hình thức có các điều 

kiện  và quy mô tổ chức khó,  GV cũng chưa biết khai thác để giáo dục LNA.      
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 2.2.2.9. Thực trạng quy trình giáo dục lòng nhân ái cho trẻ 5-6 tuổi 

qua trải nghiệm 

 GV có nhiều cách làm khác nhau để giáo dục lòng nhân ái qua trải 

nghiệm. Theo quy trình trải nghiệm chúng tôi trình bày ở chương 1 thì hiện 

nay ý kiến GV tập trung vào hai nhóm:  

 - Nhóm 1 (43% ý kiến GV): GV tạo cơ hội cho trẻ trải nghiệm một số 

hành động thể hiện lòng nhân ái như tặng quà cho bạn, giúp cô và bạn mà 

không trò chuyện với trẻ về cảm xúc của trẻ khi làm việc đó, ý nghĩa trong 

cuộc sống của trẻ.  

 - Nhóm 2: (35%) GV hiểu sai về trải nghiệm, GV nghĩ cho trẻ trải 

nghiệm là cho trẻ được xem tranh, được nghe kể truyện, xem phim và sau đó 

giáo dục trẻ đó là việc làm tốt cần phải được thực hiện trong cuộc sống. 

 - Không có GV nào thực hiện theo quy trình 4 bước.  

 Có thể thấy rất ít GV hiểu bản chất của trải nghiệm, cách thức tiến hành 

trải nghiệm. Qua trao đổi, tọa đàm với GV cho thấy, hầu hết GV đánh giá cao 

tính hiệu quả của trải nghiệm đem lại, tuy nhiên việc sử dụng để giáo dục 

LNA cho trẻ 5-6 tuổi của GV chưa đem lại hiệu quả. GV tổ chức các hoạt 

động còn đơn giản, không theo quy trình 4 bước của giáo dục trải nghiệm. 

Thông thường GV chỉ sử dụng bước cho trẻ trải nghiệm rồi tiến hành tổng kết 

ngay mà không cho trẻ chia sẻ, suy nghĩ, cảm xúc và bày tỏ  quan điểm của 

trẻ. Bước 2, 3, 4 hầu hết GV không sử dụng. Để giáo dục LNA cho trẻ 5-6 

tuổi, GV thường dùng các cách sau: Cho trẻ xem tranh ảnh, nghe truyện, xem 

đoạn phim ngắn như “Quà tặng cuộc sống”, sau đó trao đổi với trẻ và giáo 

dục LNA cho trẻ; Hàng ngày trò chuyện, nhắc nhở trẻ cần phải biết quan tâm, 

giúp đỡ bạn; Tích hợp giáo dục trẻ trong những hoạt động giáo dục khác. 

 Như vậy có thể thấy rất ít GV hiểu bản chất của trải nghiệm và hiểu 

được phương pháp trải nghiệm trong quá trình tổ chức các hoạt động.   
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2.2.2.10. Những thuận lợi, khó khăn và ý kiến đề xuất trong việc giáo 

dục lòng nhân ái cho trẻ 5-6 tuổi qua trải nghiệm 

Bảng 2.11. Thuận lợi trong việc GD LNA cho trẻ 5-6 tuổi qua  
trải nghiệm ở trường MN 

 

STT Thuận lợi SL % 

1 
Trẻ thông minh, khỏe mạnh, có nề nếp, mạnh dạn trong 
giao tiếp, thể hiện cảm xúc chân thực 

170 77.27 

2 
Trong sinh hoạt hàng ngày trẻ có nhiều cơ hội để trải 
nghiệm 

160 72.73 

3 
Trường, lớp khang trang, rộng rãi tạo điều kiện thuận 
lợi để trẻ tham gia vào các hoạt động 

175 79.55 

4 
Đội ngũ giáo viên trẻ, nhiệt tình, tâm huyết, yêu nghề, 
quan tâm đến trẻ, hiểu đặc điểm tâm sinh lý của trẻ, 
biết tổ chức các hoạt động giáo dục  

180 81.82 

5 GV có hiểu biết về nội dung, phương pháp giáo dục trẻ 
nói chung và giáo dục LNA nói riêng 

145 65.91 

6 Thời gian cô và trẻ gần nhau nhiều 170 77.27 

7 
Sự quan tâm của nhà trường về việc GD LNA cho trẻ 
(coi trọng việc giáo dục lễ giáo...) 

130 59.09 

8 Cha mẹ trẻ quan tâm, phối hợp nhiệt tình với GV trong 
quá trình chăm sóc giáo dục trẻ, tin tưởng vào GV 

125 56.82 

9 Có một số tài liệu GDLNA cho trẻ mẫu giáo  110 50.00 

Nhìn vào bảng 2.11 cho thấy trong quá trình giáo dục LNA qua trải 

nghiệm cho trẻ, GV có một số thuận lợi cả về mặt chủ quan lẫn khách quan. 

Chủ quan:  

GV trẻ, nhiệt tình, tâm huyết với nghề, yêu mến trẻ, hiểu đặc điểm của 

trẻ, biết cách tổ chức các hoạt động và hướng dẫn trẻ tham gia vào các hoạt 

động trong ngày, tạo nhiều cơ hội cho trẻ được trải nghiệm. Mặt khác, GV có 

hiểu biết về nội dung và phương pháp giáo dục trẻ nói chung, trong đó có một 

số nội dung và phương pháp giáo dục LNA nói riêng.  

Khách quan:  

Về trẻ 5-6 tuổi: Trẻ thông minh, nhanh nhẹn khỏe mạnh, có nền nếp, 

mạnh dạn trong giao tiếp, ngôn ngữ mạch lạc, thể hiện cảm xúc chân thực. 

Những đặc điểm này thuận lợi rất nhiều cho GV trong việc thiết kế và tổ chức 

các hoạt động. Trẻ dễ dàng tiếp thu và tham gia vào các hoạt động, sẵn sàng 

thể hiện, bộc lộ cảm xúc, ý kiến, hành vi trong mọi tình huống khác nhau. Mặt 

khác trong sinh hoạt hàng ngày trẻ có rất nhiều hoạt động, nhiều cơ hội được 
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trải nghiệm cho nên GV có thể thiết kế nhiều hoạt động trải nghiệm giúp trẻ 

tích lũy kinh nghiệm và vận dụng những điều mình biết vào thực tế. Bên cạch 

đó các điều kiện môi trường và cơ sở vật chất khang trang, đầy đủ tạo điều 

kiện thuận lợi để trẻ tham gia vào các hoạt động, sự tham gia phối hợp của 

cha mẹ trẻ và sự quan tâm, chỉ đạo của nhà trường cũng là những điều kiện 

thuận lợi trong việc giáo dục LNA cho trẻ.  

Như vậy có nhiều điều kiện thuận lợi cho GV trong việc quá trình giáo 

dục LNA cho trẻ qua trải nghiệm. Tuy nhiên những thuận lợi này chưa đủ để 

việc giáo dục LNA cho trẻ có hiệu quả, GV cần có thêm những hiểu biết về 

giáo dục trải nghiệm và biết vận dụng trải nghiệm trong việc giáo dục LNA 

cho trẻ để đạt hiệu quả.  

Bên cạnh những thuận lợi, GV còn gặp nhiều khó khăn trong việc giáo 

dục LNA cho trẻ 5-6 tuổi qua trải nghiệm.  

Bảng 2.12. Khó khăn trong giáo dục LNA cho trẻ 5-6 tuổi qua 
trải nghiệm ở trường mầm non 

 

STT Khó khăn SL % 

1 
Số trẻ trong một lớp quá đông nên khó tổ chức hoạt 
động trải nghiệm 

175 79.55 

2 
Chương trình giáo dục còn cứng nhắc, chưa linh hoạt 
về quy đinh thời gian cho các hoạt động hàng ngày 

127 57.73 

3 
GV chưa có nhiều kinh nghiệm trong việc tích hợp 
nội dung giáo dục LNA cho trẻ vào các hoạt động.  

145 65.91 

4 
GV chưa có kinh nghiệm về thiết kế và tổ chức các 
hoạt động cho trẻ trải nghiệm để giáo dục LNA 

150 68.18 

5 
Chưa có tài liệu về giáo dục LNA cho trẻ qua trải 
nghiệm 

170 77.27 

6 
GV chưa có kinh nghiệm phối hợp với cha mẹ trẻ để 
khai thác tiềm năng của gia đình trong việc giáo dục 
LNA cho trẻ 

163 74.09 

Nhìn vào bảng 2.12 cho thấy: trong quá trình giáo dục LNA qua trải 

nghiệm cho trẻ, GV gặp phải rất nhiều khó khăn như:  

Chủ quan: GV chưa có nhiều kinh nghiệm trong việc tích hợp nội dung 

giáo dục LNA cho trẻ vào các hoạt động, trong việc thiết kế và tổ chức các 

hoạt động cho trẻ trải nghiệm để giáo dục LNA cho trẻ, chưa có kinh nghiệm 

trong việc phối hợp với cha mẹ trẻ để khai thác tiềm năng của gia đình trong 

việc giáo dục LNA cho trẻ.  
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Khách quan: Nhiều GV cho rằng số trẻ trong lớp quá đông nên khó tổ 

chức hoạt động trải nghiệm, việc phân các nhóm cho trẻ trải nghiệm khiến 

GV bị động về thời gian và ảnh hưởng nhiều đến hiệu quả của trải nghiệm. 

Mặt khác chương trình giáo dục còn cứng nhắc, chưa linh hoạt về quy đinh 

thời gian cho các hoạt động trong chế độ sinh hoạt hàng ngày hàng ngày cho 

nên việc tổ chức cho trẻ trải nghiệm trong nhiều trường hợp bị ảnh hưởng đến 

các hoạt động khác gây tâm lý "ngại" tổ chức các hoạt động trải nghiệm. 

Ngoài ra còn có một số khó khăn khác như chưa có tài liệu về giáo dục LNA 

cho trẻ qua trải nghiệm, thiếu một số hoạt động trải nghiệm mẫu để giáo viên 

học tập.  

Từ những khó khăn trên GV có một số đề xuất để việc giáo dục LNA 

cho trẻ 5-6 tuổi qua trải nghiệm đạt hiệu quả cao hơn.  

Bảng 2.13. Đề xuất của GV về việc GD LNA cho trẻ 5-6 tuổi 
qua trải nghiệm 

 

STT 
 

Ý kiến đề xuất 
 

SL % 

1 
Nên có thêm một số bài thơ, bài hát, câu chuyện về 
LNA để GV sử dụng trong quá trình giáo dục trẻ  

115 52.27 

2 
Cung cấp các nội dung giáo dục LNA rõ ràng theo độ 
tuổi theo chủ đề để GV dễ thực hiện 

145 65.91 

4 
Các nội dung giáo dục LNA cần phong phú, phù hợp 
với đặc điểm tâm sinh lý của trẻ, cần dễ hiểu, gần gũi 
với trẻ 

122 55.45 

5 
Cần hướng dẫn cụ thể về quy trình giáo dục LNA cho 
trẻ qua trải nghiệm, cách tiến hành 

156 70.91 

6 
Cần có hướng dẫn cụ thể về việc tổ chức trải nghiệm 
trong các hoạt động: chơi, lao động, lễ hội... 

170 77.27 

7 Cần có hệ thống các hoạt động để trẻ trải nghiệm 183 83.18 

8 
Cần chú trọng hơn nữa đến việc giáo dục LNA ở 
trường MN 

162 73.64 

Nhìn vào bảng 2.13 cho thấy những kiến nghị của GV:  

GV mong muốn có những nội dung giáo dục LNA cụ thể cho trẻ ở từng 

lứa tuổi để GV lựa chọn, tuy nhiên những nội dung đó cần ngắn gọn, để hiểu 

phù hợp với thực tế. GV cũng nhấn mạnh việc giáo dục LNA cho trẻ cần phải 

được BGH nhà trường, cha mẹ trẻ chú trọng hơn nữa.  
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 Về giáo dục trải nghiệm: GV mong muốn cần có hướng dẫn cụ thể về 

các bước tiến hành trải nghiệm, cần có gợi ý về tổ chức các hoạt động trải 

nghiệm và những chuyên đề để giáo viên học hỏi về phương pháp tổ chức tiến 

hành giáo dục LNA cho trẻ qua trải nghiệm. Điều này chứng tỏ nhiều GV 

không hiểu sâu, hiểu rõ về bản chất của trải nghiệm cũng như quá trình giáo 

dục trải nghiệm trong thực tiễn. 

2.2.2.10. Thực trạng phối hợp giữa gia đình và nhà trường trong việc 

giáo dục lòng nhân ái cho trẻ 5-6 tuổi  

a. Đánh giá của cha mẹ trẻ về trẻ 

Ý kiến của cha mẹ trẻ về mối quan hệ giữa quy mô gia đình và tính 

cách của trẻ 5-6 tuổi 

 Những trẻ thuộc gia đình có 2 thế hệ: Trẻ chỉ sống cùng với bố mẹ 

thường được cha mẹ trẻ đánh giá nhút nhát, những trẻ trai thì rất hiếu động 

nhưng lại hay dè dặt và khó nói ra những mong muốn hay khó khăn trong 

việc thực hiện ngay yêu cầu của người khác. Trẻ thường kém tự tin hơn khi 

giao tiếp với bạn bè và những người xung quanh. Trẻ ở gia đình này thì sự 

quan tâm của người lớn tuổi ít vì bố mẹ đi làm suốt ngày, phần lớn bố mẹ 

dành thời gian cho công việc, ít quan tâm hoặc dành rất ít thời gian cho trẻ.  

 Những trẻ thuộc gia đình có 3 thế hệ: Trẻ sống cùng ông/bà, bố mẹ và 

anh/chị/em của mình. Những trẻ sống trong gia đình ba thế hệ thường có 

nhiều cơ hội chơi hoặc trò chuyện với những người thân nhiều hơn. Những trẻ 

này thường được bố mẹ đánh giá mạnh dạn, hiếu động. Trẻ đã biết quan tâm 

đến mọi người xung quanh, biết chơi cùng anh, chị. Trong giao tiếp trẻ có 

phần tự tin hơn.  

 Trẻ thuộc gia đình có 4 thế hệ trở lên: Trẻ sống cùng ông/bà, bố mẹ, 

cô/dì, các cụ... và anh/chị/em của mình. Những trẻ này có đời sống tình cảm 

phong phú hơn. Do có nhiều thế hệ cùng chung sống nên trẻ là người rất giàu 

tình cảm (thể hiện sự chia sẻ, yêu-ghét và quan tâm người khác rất tốt: chăm 
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em, nhường em, giúp bà, giúp mẹ những việc nhỏ như: xếp dép, lau bàn, lấy 

nước...). Đối với trẻ có anh/chị thì thỉnh thoảng cũng hay mè nheo, nhõng 

nhẻo. Tuy nhiên, do trong gia đình có thành viên cùng chung sống nên trẻ có 

cơ hội chơi đùa, học hỏi và thể hiện bản thân rất tốt. Trẻ tỏ ra rất lễ phép và 

tôn trọng những người xung quanh. Trẻ thật sự chủ động, tự tin và thích thú 

khi giao tiếp với những người xung quanh.  

 Như vậy có thể thấy trẻ sống trong gia đình nhiều thế hệ có nhiều cơ 

hội để quan tâm, chia sẻ, giúp đỡ mọi người hơn là những trẻ chỉ sống với bố mẹ.                                  

b. Ý kiến của cha mẹ trẻ về việc sử dụng các phương pháp giáo dục 

LNA cho trẻ 5-6 tuổi trong gia đình 

Bảng 2.14. Ý kiến của cha mẹ trẻ về việc sử dụng các phương pháp 
giáo dục LNA cho trẻ 5-6 tuổi 

 

STT 
Các phương pháp 

 
SL 

 
% 

1 Tạo tình huống 21 35.00 

2 Thảo luận  30 50.00 
3 Đàm thoại 47 78.33 
4 Trò chơi 19 31.67 
5 Thực hành, luyện tập 32 53.33 
6 Khuyến khích, tham gia 33 55.00 

7 Giải thích 28 46.67 

8 Nêu gương đánh giá 31 51.67 
9 Phương pháp khác  30 50.00 

 Nhìn vào bảng 2.14 cho thấy: đa số cha mẹ trẻ đều cho rằng phương 

pháp trò chuyện, đàm thoại là các biện pháp hiệu quả nhất trong việc giáo dục 

LNA cho trẻ. Việc thường xuyên trò chuyện, phân tích và giải thích qua từng 

trường hợp, hành động cụ thể sẽ giúp trẻ dễ dàng nhận biết, và học được 

những hành vi thể hiện LNA tốt hơn. Một số bố mẹ còn cho rằng nên cho trẻ 

được sống trong môi trường xã hội, thực hành thực tế nhiều hơn, qua các trò 

chơi, nêu gương qua các bạn bè, dễ gây hứng thú cho trẻ. Phương pháp cha 

mẹ trẻ ít quan tâm hơn là phương pháp đóng vai, tạo tình huống. Qua trao đổi 

cha mẹ trẻ cho biết, ở gia đình không có nhiều thời gian dành cho con nên chủ 
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yếu là giáo dục trẻ trong những tình huống cụ thể chứ ít khi tạo tình huống 

cho trẻ. Phương pháp đóng vai ít được sử dụng do nhiều cha mẹ trẻ không 

biết cách đóng vai và hướng dẫn trẻ đóng vai để giáo dục trẻ.  

c. Ý kiến của cha mẹ trẻ về nội dung giáo dục LNA cho trẻ 5-6  tuổi 

Bảng 2.15. Ý kiến cha mẹ trẻ về nội dung giáo dục LNA cho trẻ 5-6 tuổi 
ở trường MN hiện nay 

 

 

Nội dung giáo dục LNA 

Lĩnh vực 

Nhậnthức Thái độ Hành vi 
SL % SL % SL % 

(1) Đồng cảm với bạn bè và mọi người 
xung quanh 

31 51.67 30.00 20 20 33.33 

(2) Quan tâm đến bản thân và mọi 
người xung quanh. 

35 58.33 27 45.00 32 53.33 

(3) Chia sẻ khi bản thân, người khác 
vui, buồn. 

29 48.33 25 41.67 30 50.00 

(4) Giúp đỡ mọi người khi họ gặp khó 
khăn. 

31 51.67 28 46.67 37 61.67 

(5) Sẵn sàng tha thứ cho bản thân và 
mọi người xung quanh khi có lỗi hay 
suy nghĩ không đúng. 

20 33.33 18 30.00 20 33.33 

(6) Bảo vệ bản thân, mọi người, môi 
trường xung quanh 

17 28.33 12 20.00 19 31.67 

 Nhìn vào bảng 2.15 cho thấy cha mẹ trẻ đã sử dụng nội dung để giáo 

dục LNA cho trẻ 5-6 tuổi ở các mặt nhận thức, tình cảm, hành vi. Cụ  thể:  

 Ở cả nhận thức, tình cảm và hành vi cha mẹ trẻ quan tâm nhiều nhất 

đến các nội dung quan tâm đến bản thân và mọi người xung quanh, chia sẻ 

khi bản thân, người khác vui, buồn và giúp đỡ mọi người khi gặp khó khăn 

chiếm từ 45-65%. Nội dung ít được cha mẹ trẻ chú ý là nội dung sẵn sàng tha 

thứ cho bản thân và mọi người xung quanh khi có lỗi hay suy nghĩ không 

đúng, bảo vệ bản thân, mọi người, môi trường xung quanh chiếm từ 20-35% 

trong đó nội dung bảo vệ ở khía cạnh thái độ được cha mẹ trẻ sử dụng chiếm 

tỉ lệ rất thấp chỉ chiếm 20%. 
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 Qua trao đổi, đàm thoại với cha mẹ trẻ, cho thấy cha mẹ trẻ không hiểu 

biết đầy đủ về nội dung giáo dục LNA. Một số  cha mẹ trẻ cho rằng, ở lớp cô giáo 

giáo dục rồi về nhà chỉ trò truyện với con, khi có tình huống nẩy sinh thì cha mẹ 

trẻ mới nhắc nhở con.  Các nội dung sẵn sàng tha thứ cho bản thân và mọi người 

xung quanh và bảo vệ bản thân và mọi người xung quanh ít được cha mẹ trẻ quan 

tâm, vì nhiều cha mẹ trẻ cho rằng trẻ còn nhỏ để hiểu được những nội dung này. 

Họ cho rằng, ở tuổi này trẻ ngoan ngoãn, nghe lời ông bà, bố mẹ là đã tốt lắm.  

 Nhìn vào bảng 2.15 cũng cho thấy hầu hết nội dung giáo dục thái độ ít 

được cha mẹ trẻ quan tâm so với nhận thức và hành vi, qua trao đổi trực tiếp cho 

thấy nhiều cha mẹ trẻ cho rằng giáo dục tình cảm và thái độ của trẻ khó vì trẻ còn 

nhỏ, việc thể hiện được xúc cảm và tình cảm phù hợp khó hơn nhiều so với việc 

nhận thức và thể hiện bằng hành vi.  

  Sự phối hợp giữa nhà trường và gia đình 

   * Sự phối hợp từ phía nhà trường 

Bảng 2.16. Ý kiến GV về sự phối hợp giữa cha mẹ trẻ và nhà trường 

 

STT Sự phối hợp giữa nhà trường và gia đình SL % 

1 Họp cha mẹ trẻ 112 50.91 

2 Trao đổi với cha mẹ trẻ lúc đón, trả trẻ 89 40.45 

3 
Khuyến khích cha mẹ trẻ tham gia vào hoạt động 

của lớp 
32 14.55 

4 Gửi phiếu đánh giá cuối mỗi tuần 29 13.18 

5 Đưa yêu cầu cụ thể để PH ở nhà luyện tập cho trẻ 18 8.18 

        Qua phiếu hỏi và trao đổi trực tiếp với GV và CBQL, cho thấy hiện nay 

nhiều GV đã phối hợp với gia đình theo các cách khác nhau. Đa số GV (50.91%) 

sử dụng hình thức qua họp cha mẹ trẻ và trao đổi với cha mẹ trẻ lúc đón trả trẻ. 

Một số GV (14.55%) sử dụng hình thức khuyến khích cha mẹ trẻ tham gia vào 

một số hoạt động của lớp và của trường như các hội thi, hoạt động tổ chức trung 

thu… Một số ít GV (13.18%) sử dụng hình thức cuối mỗi chủ đề gửi phiếu đánh 

giá để cha mẹ trẻ kiểm tra trẻ. Ngoài ra có rất ít GV (chiếm 8.12%) đưa ra một số 

tình huống để cha mẹ trẻ ở nhà yêu cầu trẻ xử lý tình huống, hoặc hướng dẫn cha 
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mẹ trẻ cách giáo dục LNA ở gia đình. Một số ít khác (chiếm 5,27%) trao đổi cụ 

thể với cha mẹ trẻ về những kĩ năng trẻ đạt, chưa đạt, cùng thảo luận biện pháp 

giáo dục trong giai đoạn tiếp theo. 

   Điều này cho thấy hình thức phối hợp chủ yếu của GV với cha mẹ trẻ là 

qua trò chuyện lúc đón, trả trẻ và qua các cuộc họp cha mẹ trẻ, hình thức ít được 

giáo viên lựa chọn là hình thức gửi phiếu đánh giá, hướng dẫn cha mẹ trẻ cách 

giáo dục LNA cho trẻ ở gia đình. Nguyên nhân là do GV chưa có tài liệu hướng 

dẫn cha mẹ về cách giáo dục LNA ở gia đình, một số cha mẹ trẻ do bận rộn với 

công việc nên việc sử dụng phiếu đánh giá gặp khó khăn vì GV vừa phải 

hướng dẫn trực tiếp, cha mẹ trẻ phải tự đánh giá ở nhà… 

  * Sự phối hợp từ phía gia đình 

 Qua phiếu hỏi và trao đổi với cha mẹ trẻ cho thấy: Hầu hết cha mẹ trẻ 

đều trả lời khi muốn hỏi cô hoặc trao đổi với cô về tình hình học tập của con 

thông qua thời gian đón, trả trẻ và các đợt họp cha mẹ trẻ. Có rất ít cha mẹ trẻ 

(5/60) tham gia cùng các con trong các hoạt động chung do nhà trường tổ 

chức, rất ít cha mẹ trẻ (10/60) cha mẹ trẻ được GV hướng dẫn cách giáo dục 

LNA cho trẻ ở gia đình, hay phát các tài liệu hướng dẫn cha mẹ trẻ để tham khảo. 

 Cha mẹ trẻ cho rằng để giáo dục LNA cho trẻ tốt cần đảm bảo một số 

điều sau: như cần có những tài liệu chính thống, cụ thể giúp cha mẹ trẻ hướng 

dẫn cho trẻ hiệu quả, cần có sự phối kết hợp chặt chẽ giữa gia đình và nhà 

trường, cần tăng cường cho trẻ thăm quan, dã ngoại, hoạt động. Đặc biệt 

người lớn xung quanh cần là tấm gương tốt cho trẻ học tập và noi theo.  

   Qua kết quả điều tra trên GV và trên cha mẹ trẻ cho thấy việc phối hợp với 

cha mẹ trẻ được GV thực hiện chưa hiệu quả một phần do cha mẹ trẻ còn e ngại, một 

phần khác do GV chưa chủ động trao đổi, thống nhất với cha mẹ trẻ về cách chăm 

sóc, giáo dục trẻ mà đa phần chỉ là việc thông báo đến cha mẹ trẻ về tình hình của trẻ. 
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 Ý kiến của cha mẹ trẻ về những thuận lợi, khó khăn trong việc giáo dục 

LNA cho trẻ 5-6 tuổi.  

 * Những thuận lợi 

Bảng 2.17. Ý kiến của cha mẹ trẻ về những thuận lợi trong 
việc giáo dục LNA cho trẻ 

 

STT Thuận lợi SL % 

1 
Nhận thức rõ sự cần thiết của việc giáo dục LNA cho 
trẻ mẫu giáo ở gia đình qua các hoạt động sinh hoạt 
trong nhà, qua câu chuyện, trò chơi.... 

43 71.66 

2 Trẻ nhận thức nhanh, tiếp cận nguồn thông tin phong phú.  33 55.00 

3 

Trẻ được sống trong một gia đình đầy đủ các thành 
viên gồm nhiều thế hệ nên thuận tiện để giáo dục, gia 
đình là công chức nên luôn có ý thức chăm lo dạy bảo 
con thường xuyên 

32 53.33 

4 
Bố mẹ luôn làm gương cho trẻ, bố mẹ luôn giải thích 
cho trẻ khi có thắc mắc 

30 50.00 

5 
Trẻ rất thích thú và hưởng ứng các biện pháp giáo dục 
LNA  

21 35.00 

6 

Gia đình hòa thuận, bố mẹ gương mẫu, anh chị em 
thương nhau giúp cho trẻ nhận thức được những việc 
làm đúng sai, biết quan tâm, chia sẻ, biết vâng lời 
người lớn 

17 28.33 

7 
Xã hội ngày càng phát triển nên có thể tham khảo kinh 
nghiệm nuôi dạy trẻ trên báo mạng cũng như trong 
thực tế cuộc sống 

14 23.33 

8 Môi trường nhiều tình cảm 14 23.33 
9 Mẹ có thời gian chăm sóc con buổi tối 8 13.33 
10 Bố mẹ có hiểu biết và kiến thức nhất định 7 11.66 

11 
Bố mẹ có thể tiếp cận bằng nhiều cách để việc giáo dục 
giáo dục LNA cho trẻ ở gia đình 

6 10.00 

 Nhìn vào bảng 2.17 cho thấy trong quá trình giáo dục LNA, cha mẹ trẻ 

đã có một số thuận lợi cơ bản như: Cha mẹ trẻ luôn nhận thức rõ vai trò to lớn 

của việc hình thành và giáo dục LNA của trẻ ở tại gia đình, qua các hoạt động 

sinh hoạt trong nhà, qua câu chuyện, trò chơi... (chiếm 71.66%). Bên cạnh đó 

cha mẹ trẻ luôn cố gắng làm gương, động viên và giải thích, hướng dẫn trẻ 

mỗi khi trẻ có những thắc mắc (chiếm 50.0%). Nhờ phương tiện internet nên 
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dễ dàng cập nhật và trao đổi chia sẻ về kinh nghiệm giáo dục để có cách thức 

phù hợp với đặc điểm với con của mình (chiếm 55.0%). 

 * Những khó khăn 

Bảng 2.18. Ý kiến của cha mẹ trẻ về những khó khăn trong 
giáo dục LNA cho trẻ 

 

STT Khó khăn SL % 

1 
Do tính chất công việc nên hầu như cha mẹ trẻ ít có thời 

gian chơi với con  
55 91.66 

2 
Ảnh hưởng không tốt của các phương tiện hiện đại như 

tivi, đồ chơi, điện tử.... 
47 78.33 

3 Khó hòa đồng với những người không quen 43 71.66 

4 
Trẻ ít được tiếp xúc với thực tế, không gần gũi với thiên 

nhiên nên khó hiểu, quá nhiều điều thu hút sự chú ý của trẻ 
35 58.33 

5 Chưa biết cách giáo dục LNA cho trẻ có hiệu quả 20 33.33 

6 Không có nhiều tài liệu dậy con về cách giáo dục LNA  14 23.23 

7 

Thời gian cha mẹ trẻ dành cho con chưa nhiều, các 

phương pháp và biện pháp giáo dục ở Việt Nam còn hạn 

chế, trẻ bướng bỉnh 

12 26.66 

8 Khó kỷ luật 11 18.33 

9 
Gv ở lớp chưa có những yêu cầu, định hướng giáo dục 

giáo dục LNA cho trẻ ở gia đình 
10 16.66 

 Qua khảo sát  cho thấy cha mẹ trẻ gặp  một số khó khăn chủ yếu sau: 

 Nhiều cha mẹ trẻ cho rằng có rất ít thời gian ở bên trẻ nên không 

thường xuyên chơi với trẻ, dạy trẻ (chiếm 91.66%). Điều này do nhiều 

nguyên nhân như công việc bận, đi làm xa, cần phải dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn, 

chăm sóc em bé…. Vì thế, nhiều trẻ phải tự chơi một mình, xem tivi một 

mình… dẫn đến khả năng giao tiếp của trẻ ngày bị hạn chế. Không những thế, 

khi xem phim, chơi điện tử nhiều làm cho trẻ trở nên thụ động. Bên cạnh đó 

có một số khó khăn như cha mẹ trẻ chưa nắm được cách giáo dục LNA cho 

trẻ, chưa có sự phối hợp tốt từ phía GV, chưa có nhiều tài liệu tham khảo, tài 

liệu hướng dẫn… 
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  * Ý kiến đề xuất 

 Cha mẹ trẻ cho rằng để giáo dục LNA cho trẻ tốt cần đảm bảo một số 

điều sau: như cần có những tài liệu chính thống, cụ thể giúp cha mẹ trẻ hướng 

dẫn cho trẻ hiệu quả, cần có sự phối kết hợp chặt chẽ giữa gia đình và nhà 

trường, cần tăng cường cho trẻ thăm quan, dã ngoại, hoạt động. Đặc biệt 

người lớn xung quanh cần là tấm gương tốt cho trẻ học tập và noi theo.  

2.3. Thực trạng về mức độ hình thành lòng nhân ái của trẻ 5-6 tuổi ở 

trường mầm non 

2.3.1. Khái quát về tổ chức khảo sát 

2.3.1.1. Mục tiêu khảo sát 

Tìm hiểu thực trạng mức độ hình thành LNA cho trẻ 5-6 tuổi, qua đó đề 

xuất các hoạt động giáo dục LNA cho trẻ 5-6 tuổi qua trải nghiệm ở trường MN 

có hiệu quả. 

2.3.1.2. Đối tượng, quy mô và thời gian khảo sát 

60 trẻ 5-6 tuổi (30 trẻ Trường MN Long Biên và 30 trẻ Trường MN 

Công ty may X20). 

Thời gian khảo sát: Từ tháng 3 đến tháng 5/2014 

2.3.1.3. Nội dung khảo sát 

 - Đánh giá mức độ hình thành LNA của trẻ 5-6 tuổi ở trường MN qua 

các biểu hiện về nhận thức, tình cảm và hành vi nhân ái của trẻ. 

  2.3.1.4. Phương pháp khảo sát 

 - Sử dụng tiêu chí đánh giá và thang đánh giá để xác định mức độ hình 

thành LNA của trẻ 5-6 tuổi qua một số câu hỏi, và bài tập.  

 a. Tiêu chí đánh giá  

*Cơ sở xác định tiêu chí đánh giá : 

 - Dựa vào khái niệm LNA 

 - Dưa vào cấu trúc LNA 

 - Dựa vào biểu hiện LNA ở trẻ  

 - Dựa vào mức độ hình thành LNA của trẻ 5 -6 tuổi 

*Các tiêu chí đánh giá LNA: 



73 
 

 LNA là giá trị nhân cách quan trọng của con người được thể hiện ở ba 

mặt nhận thức, thái độ, hành vi. Việc đánh giá LNA được thực hiện ở 3 mặt 

nhận thức, thái độ, hành vi thông qua các tiêu chí đánh giá và thang đánh giá:  

 Tiêu chí nhận thức  

Chỉ số 1: Nhận biết được những biểu hiện, những dấu hiệu về LNA. 

 Chỉ số 2: Nêu được ý nghĩa nhân ái với bản thân và người xung quanh. 

 Tiêu chí hành vi   

 Chỉ số 3: Xác định được những hoàn cảnh/những đối tượng cần LNA.

 Chỉ số 4: Thực hiện hành vi nhân ái phù hợp hoàn cảnh. 

 Tiêu chí tình cảm 

 Chỉ số 5: Mong muốn được thể hiện hành vi nhân ái với mọi người 

xung quanh. 

 Chỉ số 6: Thể hiện xúc cảm và thái độ nhân ái phù hợp với đối tượng và 

hoàn cảnh. 

Mức độ đánh giá 

Nhận thức Tình cảm Hành vi Số điểm/tiêu chí 

- Trẻ nhận biết được 5-6 
biểu hiện LNA 
- Biết được lý do cần 
nhân ái với bản thân và 
mọi người xung quanh 

- Mong muốn được 
thể hiện hành vi nhân 
ái với bản thân và mọi 
người xung quanh 
- Thể hiện xúc cảm 
phù hợp với đối tượng 
và hoàn cảnh  

- Xác định được 
những hoàn cảnh, đối  
tượng cần LNA.  
- Thể hiện hành vi 
nhân ái (5-6 hành vi ) 
phù hợp với hoàn 
cảnh. 

Loại tốt 
(Trên 4-6 điểm) 

- Trẻ nhận biết được 3-4 
biểu hiện LNA 
- Biết được lý do cần 
nhân ái với bản thân và 
mọi người xung quanh 

- Đôi khi mong muốn 
được thể hiện hành vi 
nhân ái với bản thân 
và mọi người xung 
quanh 
- Thể hiện xúc cảm 
phù hợp với đối tượng 
và hoàn cảnh (thỉnh 
thoảng không thể 
hiện) 

- Xác định được 
những hoàn cảnh, đối  
tượng cần LNA 
- Thực hiện được  3-4 
hành vi nhân ái nhưng 
đôi khi nhắc nhở, gợi 
ý mới thực hiện được 

Loại trung bình 
(Từ trên 2-4 

điểm) 

- Trẻ nhận biết được 0-2  
biểu hiện LNA,  
- Không chỉ ra được lý 
do cần nhân ái với bản 
thân và mọi người xung 
quanh.  

- Không thể hiện 
mong muốn được thể 
hiện hành vi nhân ái 
với bản thân và mọi 
người xung quanh 
- Thể hiện xúc cảm 
không phù hợp với 
đối tượng và hoàn 
cảnh 

- Xác định được một 
vài hoàn cảnh, đối  
tượng cần LNA 
- Không thực hiện 
hành vi nhân ái 

 
Loại thấp 

(Từ 0-2 điểm) 



74 
 

b. Thang đánh giá 

Thang đánh giá chung về LNA 

-  Mức độ cao (trên 12-18 điểm): Trẻ rất nhân ái với bản thân, mọi 

người, sự vật xung quanh thể hiện qua: Nhận biết và thể hiện được 5-6 biểu 

hiện hành vi nhân ái với bản thân và mọi người xung quanh; thể hiện xúc cảm 

phù hợp với hoàn cảnh. 

- Mức độ trung bình (trên 6-12 điểm): Trẻ nhân ái với bản thân, mọi 

người, sự vật xung quanh thể hiện qua: Nhận biết và thể hiện được 3-4 biểu 

hiện hành vi nhân ái với bản thân và mọi người xung quanh, đôi khi phải nhắc 

nhở mới thực hiện; thể hiện xúc cảm phù hợp với hoàn cảnh (đôi khi không 

thể hiện). 

- Mức độ thấp (0-6 điểm): Trẻ chưa thực sự nhân ái với bản thân, mọi 

người, sự vật xung quanh thể hiện qua: Nhận biết và thể hiện được 1-2 biểu 

hiện nhân ái với bản thân và mọi người xung quanh, phải yêu cầu mới thực 

hiện hành vi nhân ái; không thể hiện xúc cảm phù hợp với hoàn cảnh.  

c. Cách đánh giá 

 Đánh giá nhận thức của trẻ về LNA  

 Đánh giá nhận thức của trẻ được thực hiện thông qua hệ thống câu hỏi 

kết hợp sử dụng tài liệu trực quan nhằm giúp trẻ dễ hiểu yêu cầu của người 

nghiên cứu. Đánh giá nhận thức qua 3 tình huống trong tranh (xem phụ lục 4):  

 Trong quá trình đánh giá sử dụng các câu hỏi sau đây:  

- Con nhìn thấy gì trong tranh?  

- Các bạn trong tranh đang làm gì? 

- Tại sao các bạn lại làm như vậy? 

- Con nghĩ khi làm việc đó, bạn cảm thấy thế nào?  

- Con muốn làm giống như bạn không? Tại sao? 

 Đối với mỗi tranh cụ thể, nếu trẻ khó trả lời, người nghiên cứu có thể 

đưa thêm các câu hỏi cụ thể, gợi ý cho trẻ dễ hiểu câu hỏi, để thu được thông 

tin chính xác nhất. 
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 Đánh giá hành vi nhân ái của trẻ 

 Đánh giá hành vi nhân ái của trẻ thông qua các bài tập tình huống. 

(xem phụ lục 6). 

 Người nghiên cứu quan sát hành vi của trẻ và xác định các biểu hiện 

thể hiện sự đồng cảm, quan tâm, giúp đỡ....của trẻ trong quá trình hoạt động 

từ khi bắt đầu hoạt động đến khi kết thúc. Để lưu được thông tin đủ và chính 

xác, cần sử dụng máy ghi hình để xem lại nhiều lần. 

 Các biểu hiện về hành động nhân ái của trẻ được người nghiên cứu ghi 

lại theo các tiêu chí đặt ra. Cụ thể: 

 - Những trẻ nào nhận thấy tình huống bạn gặp khó khăn trong hoạt 

động vẽ (thiếu ghế, thiếu giấy, thiếu bút, màu...). 

 - Những trẻ nào đã chủ động thực hiện hành động giúp đỡ bạn (lấy ghế, 

chia giấy, bút). 

 - Những trẻ nào đã sử dụng cách thức giúp bạn phù hợp với hoàn cảnh 

(Ghế: nhường bạn ngồi và ra lấy ghế; dịch ghế ra ngoài để chỗ cho bạn đặt 

ghế; Giấy: nếu có 2 tờ giấy thì chia cho bạn 1 tờ giấy với sự vui vẻ; Nếu có 

một tờ thì chia đôi; Bút: chia cho bạn bút và nói với bạn một cách vui vẻ, sử 

dụng luân phiên...). 

 - Kết quả của sự giúp đỡ bạn của trẻ: cả hai trẻ đều thực hiện được bài 

tập và vui vẻ. 

 - Người nghiên cứu cho điểm theo các tiêu chí đã cho. 

 Đánh giá tình cảm nhân ái của trẻ  

 Việc đánh giá tình cảm của trẻ được thực hiện qua các câu hỏi liên 

quan đến các tình huống trong tranh cũng như quan sát các biểu hiện của trẻ  

qua bài tập đánh giá hành vi, đồng thời, sử dụng các câu hỏi dưới đây: 

 - Khi đến lớp, nhìn thấy các bạn buồn (vui, lo lắng...) con thấy thế nào? 

Có vui không? Có khó chịu không? Có muốn làm điều gì đó cho bạn đỡ buồn 

không?... 

 - Khi con chơi, làm việc gì đó cùng bạn, con có muốn biết lúc đó bạn 

có vui hay buồn, mệt mỏi hay khỏe mạnh, thích thú hay chán nản...không? tại 

sao con muốn biết điều đó?  
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 - Khi thấy bạn có biểu hiện vui, buồn, mệt mỏi, chán nản...con muốn 

làm gì? Tại sao con muốn làm như vậy?  

    - Khi thấy ai đó cần giúp đỡ (buồn, thiếu đồ chơi, dụng cụ..., mệt, ngã...) 

con có muốn giúp đỡ họ không? Tại sao con muốn làm như vậy? Con có thấy 

vui khi làm điều đó không?  

    - Khi thấy bạn bị đánh, mắng, các bạn khác không cho chơi cùng, bị 

gằng đồ chơi...? Con có muốn can ngăn để bảo vệ bạn không? Tại sao con 

muốn làm như vậy?  

   - Khi thấy bạn hay ai đó làm điều gì sai và đã sửa lỗi, con có muốn tha 

thứ cho họ không? Tại sao con muốn tha thứ cho họ? Nếu họ chưa biết lỗi, 

con có ghét họ không? Tại sao?  

2.3.2. Kết quả khảo sát 
Bảng 2.19. Mức độ thể hiện LNA của trẻ 5-6 tuổi 

 

 
Trường 

 

 
Số trẻ 

Mức độ 
Cao Trung bình Thấp 

SL TL% SL TL% SL TL% 
MN Long Biên 30 0 0.00 9 30.00 21 70 
MN X20 30 1 1.33 10 33.33 19 63.33 
TB 60 1 1.67 19 31.67 40 66.67 
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Biểu đồ 2.1. Mức độ thể hiện LNA của trẻ 5-6 tuổi 
 Nhìn vào bảng 2.19 cho thấy mức độ biểu hiện LNA ở trẻ 5-6 tuổi chưa 

cao, số trẻ đạt loại cao chỉ chiếm tỉ lệ thấp (chiếm 1.67%) chủ yếu tập trung ở 

mức độ trung bình (chiếm 31.67%) và thấp (chiếm 66.67%).  

 Mức độ biểu hiện LNA ở hai trường MN Long Biên (đại diện cho khu 

vực ngoại thành) và MN X20 (đại diện cho khu vực nội thành) có sự chênh 
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lệch nhau, tuy nhiên mức độ chênh lệch không nhiều.  Mức độ cao ở trường 

MN Long Biên chiếm 0% còn ở Trường MN X20 chỉ đạt 1.33%. Cả hai 

trường mức độ biểu hiện LNA của trẻ tập trung phần lớn ở mức độ thấp  ở cả 

hai Trường MN Long Biên (chiếm 70%) và Trường MN X20 (63.33%).  

 Xem xét từng biểu hiện về nhận thức, tình cảm, hành vi chúng tôi nhận 

thấy mức độ hình thành LNA ở cả nhận thức, tình cảm và hành vi của trẻ 5-6 

tuổi ở mức độ chưa cao. Cụ thể: 

Bảng 2.20. Nhận thức của trẻ 5-6 tuổi về LNA 
 

 
Trường 

 

 
Số trẻ 

Nhận thức 
Cao Trung bình Thấp 

SL TL SL TL SL TL 
MN Long Biên 30 2 6.67 15 50.00 13 43.33 
MN X20 30 1 1.33 14 46.67 15 50.00 
TB 60 3 5.00 29 48.44 28 46.67 
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Biểu đồ 2.2. Nhận thức của trẻ 5-6 tuổi về LNA 

Nhìn vào bảng 2.20 và biểu đồ 2.2. cho thấy:   

 Về nhận thức: trẻ chủ yếu đạt ở mức độ trung bình (chiếm 48.44%) và 

mức độ thấp (chiếm 46.67%), mức độ cao chỉ chiếm 5%. Kết quả cho thấy 

hầu hết trẻ nhận thức được các biểu hiện cơ bản về LNA và biết phân biệt 

hành động nhân ái và chưa nhân ái. Tuy nhiên nhiều trẻ chưa biết giải thích 

nguyên nhân dẫn đến các hành động nhân ái và chưa nhân ái, nhiều trẻ chưa 

hiểu được ý nghĩa của những biểu hiện này trong cuộc sống. Trẻ thấy việc 
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giúp đỡ bạn như đỡ bạn dậy khi bạn ngã, động viên an ủi khi bạn buồn, nhặt 

bút giúp bạn, quan tâm đến bạn là một việc làm tốt nên làm. Ngược lại việc 

tranh giành đồ dùng, đồ chơi là việc không nên làm. Tuy nhiên khi hỏi tại sao 

con lại làm như vậy thì đa số trẻ đều không lý giải được mà trẻ chỉ nói con 

nghĩ nên làm như thế, cô dạy con như thế, đấy là một việc làm tốt. 

Bảng 2.21. Tình cảm nhân ái của trẻ 5-6 tuổi 
 

 
Trường 

 

 
Số trẻ 

Tình cảm 
Cao Trung bình Thấp 

SL TL SL TL SL TL 
MN Long Biên 30 0 0.00 8 26.67 22 73.33 
MN X20 30 1 1.33 6 20.00 23 76.67 
TB 60 1 1.67 14 23.33 45 75.00 
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Biểu đồ 2.3.  Thái độ  của trẻ 5-6 tuổi LNA 

 

 Nhìn vào bảng 2.21 và biểu đồ 2.3. cho thấy:   

 Về tình cảm, thái độ của trẻ chủ yếu đạt ở mức độ thấp chiếm 75%, 

mức độ trung bình chiếm 23.33%, mức độ cao chiếm tỉ lệ rất thấp 1.67%. 

 Qua quan sát các biểu hiện của trẻ ở trong lớp kết hợp bằng việc trẻ 

thực hiện các bài tập và trả lời một số câu hỏi cho thấy, hầu hết trẻ đều mong 

muốn hiểu được cảm xúc của bản thân và của người khác, biết quan tâm đến 

cảm xúc của người khác như hỏi thăm khi thấy bạn buồn, khóc. Tuy nhiên, 

biểu hiện quan tâm này thường chỉ xuất hiện khi bạn hoặc cô giáo thể hiện rõ 
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sự vui buồn ra bên ngoài, còn rất ít khi trẻ phát hiện ra sự thay đổi khác 

thường của bạn và của người lớn xung quanh. Việc thể hiện cảm xúc và thái 

độ nhân ái của trẻ đối với mọi người xung quanh còn nhiều hạn chế. Điều này 

thể hiện cụ thể như sau:  

 - Xúc cảm, tình cảm của trẻ còn mang tính bột phát và không ổn định, 

lúc này trẻ thấy bạn buồn thì chạy đến hỏi han, nhưng lúc khác mải chơi, trẻ 

không để ý đến nữa hoặc nếu quan tâm và hỏi han bạn thì chỉ để cho trẻ biết 

vì sao bạn khóc, vì sao bạn buồn mà trẻ ít khi thể hiện sự vui buồn cùng bạn 

hoặc nếu có thì chỉ được một lúc rồi trẻ quên ngay.  

 - Trẻ chưa hiểu hết được ý nghĩa của sự đồng cảm, quan tâm, chia sẻ, 

giúp đỡ, bảo vệ và khoan dung. Khi được hỏi tại sao con lại quan tâm đến bạn 

khi bạn bị ốm, tại sao con lại đỡ bạn dậy khi thấy bạn ngã thì hầu như trẻ đều 

trả lời cô giáo dặn thế hay bố mẹ dặn thế hoặc con thấy cần phải làm như thế.  

 - Có rất ít trẻ thể hiện được cảm xúc tích cực sau khi thực hiện hành vi 

nhân ái, thường trẻ không thể hiện cảm xúc trong các tình huống này.  

 - Rất ít trẻ thể hiện sự cố gắng, nỗ lực trong việc thực hiện hành vi nhân 

ái phù hợp với hoàn cảnh cụ thể. Khi trẻ thực hiện những hành động đơn giản 

như lấy bút giúp bạn, đỡ bạn dậy theo khả năng của mình và nghĩ đó là việc 

cần làm. Những việc khó hơn như động viên, giúp đỡ bạn, chia sẻ đồ dùng, đồ 

chơi giúp bạn thì thông thường trẻ chỉ hỏi được mấy câu nếu bạn chưa hết buồn, 

trẻ cũng bỏ đi chơi và không quan tâm đến bạn nữa.  

Bảng 2.22. Hành vi nhân ái của trẻ 5-6 tuổi 
 

 

Trường 

 

 

Số 

trẻ 

Hành vi 

Cao Trung bình Thấp 

SL TL SL TL SL TL 

MN Long Biên 30 2 6.67 17 56.67 11 36.67 

MN X20 30 1 3.33 18 60.00 11 36.67 

TB 60 3 5.00 35 58.33 22 36.67 
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Biểu đồ 2.4. Hành vi nhân ái của trẻ 5-6 tuổi 

 Nhìn vào bảng 2.22 và biểu đồ 2.4. cho thấy:   

 Về hành vi của trẻ chủ yếu đạt ở mức độ trung bình chiếm 58.33%, 

mức độ cao chiếm 5.00%, mức độ thấp chiếm tỉ lệ ít chiếm 36.67%. 

 Trong quá trình quan sát trẻ trong các hoạt động hàng ngày, chúng tôi 

nhận thấy: Đa số trẻ tham gia cùng chơi với các bạn nhưng các biểu hiện về 

LNA vẫn chưa thể hiện rõ nét. Chỉ khi có tình huống đặc biệt như bạn bị ngã, 

bạn bị đau thì một số trẻ mới có biểu hiện rõ. Thấy một vài bạn ít tham gia với 

các nhóm bạn mà chỉ chơi một mình, chúng tôi hỏi trẻ “Vì sao con không 

cùng chơi với các bạn”, trẻ lập tức trả lời “Vì con không thích hoặc vì các bạn 

ấy không cho con chơi...”. Nhiều trẻ trả lời vì các bạn ấy nghịch lắm...Quan 

sát các nhóm chơi thì chúng tôi nhận thấy đa số trẻ chưa biết cách chia sẻ với 

nhau và thường bị cuốn theo nội dung của trò chơi chứ không biết thỏa thuận, 

hợp tác để nhóm mình đạt kết quả tốt. Nhiều trẻ không biết kịp thời giúp đỡ 

bạn, thấy bạn bị ngã có khi chỉ đứng nhìn, hỏi han qua loa, thấy cô giáo thu 

dọn đồ dùng cũng tỏ ra thờ ơ hoặc mải chơi không để ý. Về sự quan tâm 

người khác thì ở một số trẻ còn rất hạn chế. Thấy bạn buồn hoặc bạn không 

chơi với ai vẫn không hỏi thăm bạn, rủ bạn cùng chơi. Ở trẻ đã có sự giúp đỡ 

bạn và mọi người xung quanh tuy nhiên hầu hết trẻ chưa chủ động trong việc 

giúp đỡ mọi người mà còn cần phải có sự gợi ý của người lớn và chưa hiểu 
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hết ý nghĩa của việc giúp đỡ. Chẳng hạn khi được hỏi “Tại sao con giúp đỡ cô 

thu dọn đồ chơi mà không ra sân chơi” thì nhiều trẻ trả lời vì con không thích 

ra sân chơi hoặc khi hỏi “Tại sao chơi xong cháu lại thu dọn đồ chơi đúng nơi 

quy định?” thì hầu hết trẻ đều trả lời vì cô giáo dặn thế.  Biểu hiện sự nhường 

nhịn, chia sẻ ở trẻ còn thấp. Ở trẻ đã có biểu hiện nhường nhịn, chia sẻ tuy 

nhiên biểu hiện đó chưa thường xuyên và trẻ chưa thực sự hiểu được ý nghĩa 

xã hội của những hành vi mà mình làm. Qua quan sát hành vi của trẻ trong 

cuộc sống hàng ngày và trong các bài tập tình huống đưa ra, chúng tôi nhận 

thấy có rất nhiều trẻ trong tình huống này có biểu hiện nhường nhịn, chia sẻ, 

tình huống khác thì lại không có hoặc trước khi nhường hay chia cho bạn thì 

có sự cân nhắc suy nghĩ rất lâu. Mặt khác, khi được hỏi “Tại sao cháu lại 

nhường đồ chơi cho bạn?” thì hầu hết trẻ đều trả lời vì cô giáo bảo thế, vì ở 

nhà cháu cũng có. Vẫn còn một số trẻ chưa thực hiện hành vi nhân ái, đôi lúc 

cô phải nhắc nhở trẻ mới thực hiện. Có rất ít trẻ thường xuyên thực hiện hành 

vi nhân ái trong mọi hoàn cảnh, tình huống (có từ 3-4 trẻ một lớp thường 

xuyên chú ý và quan tâm đến các bạn và cô giáo).  

 Trong quá trình cho trẻ thực hiện các bài tập tình huống cho thấy: trẻ 

thường không để ý đến các bạn xung quanh. Khi trẻ đang chơi say sưa ở một 

góc khi thấy góc khác các bạn làm đổ đồ dùng, đồ chơi trẻ vẫn cứ chơi và có 

rất ít trẻ ra giúp bạn nhặt đồ chơi, khi cô nhắc nhở thì trẻ mới chạy ra hoặc trẻ 

sẽ có phản ứng "làm rơi thì phải tự nhặt chứ". Hay trong bài tập "vẽ quả bưởi" 

trẻ thường thích thú và chăm chú vào tác phẩm của mình mà rất ít trẻ chia 

màu cho bạn, lấy ghế giúp bạn, trẻ thường không để ý đến các bạn xung 

quanh. Thông thường khi trẻ vẽ xong mới quay ra xem bạn vẽ hoặc khoe với 

bạn về tác phẩm của mình.  

 Có sự khác biệt rất lớn về mức độ biểu hiện của nhận thức, tình cảm, 

hành vi của trẻ 5-6 tuổi thể hiện qua biểu đồ 2.5:  
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Biểu đồ 2.5. So sánh giữa NT, TC, HV nhân ái của trẻ 5-6 tuổi 

 Nhìn vào biểu đồ 2.5 cho thấy có sự chênh lệch giữa nhận thức, tình 

cảm và hành vi. Ở mức độ cao và trung bình tình cảm của trẻ thể hiện thấp 

hơn so với nhận thức và hành vi, ở mức độ thấp thì tình cảm của trẻ cũng thể 

hiện thấp nhất chiếm 75%.  

 Qua quan sát biểu hiện của trẻ trong cuộc sống hàng ngày và qua các 

bài tập tình huống cho thấy trẻ rất ít khi thể hiện tình cảm của mình ra bên 

ngoài khi thực hiện hành vi nhân ái nào đấy với mọi người xung quanh, nhận 

thức của trẻ được thể hiện tốt hơn so với tình cảm và hành vi.  

 Như vậy có thể thấy, biểu hiện nhân ái của trẻ 5-6 tuổi thể hiện không 

đồng đều ở mỗi trẻ. Bên cạnh đó những trẻ thường xuyên có biểu hiện nhân ái 

trong quan hệ với cô giáo, bạn bè ở lớp và hiểu được ý nghĩa xã hội của hành 

vi thì vẫn còn rất ít khi trẻ thể hiện LNA với mọi người và còn chưa biết cách 

thể hiện hành vi nhân ái. Thực trạng này có thể do cách giáo dục của gia đình 

và giáo viên chưa có phương pháp giáo dục phù hợp với đặc điểm riêng của 

từng trẻ.  

Nguyên nhân:  

 Qua việc nghiên cứu thực trạng giáo dục LNA cho trẻ 5-6 tuổi ở trường 

MN, chúng tôi nhận thấy việc giáo dục LNA cho trẻ 5-6 tuổi ở trường MN đạt 

kết quả chưa cao, một số trẻ vẫn còn biểu hiện chưa thân ái như còn tranh 
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giành đồ chơi với bạn, không biết nhường nhịn, quan tâm đến bạn, mọi người 

xung quanh và môi trường xung quanh. Kết quả này do ảnh hưởng của nhiều 

nguyên nhân có nguyên nhân về cách giáo dục của nhà trường, cách giáo dục 

của gia đình, môi trường xung quanh trẻ và bản thân trẻ:  

* Đối với trẻ 

 Trẻ còn hạn chế bởi nhận thức và hành vi cho nên ảnh hưởng nhiều đến 

việc giáo dục LNA, cụ thể:  

 Hạn chế về nhận thức: Tư duy của trẻ ở mức độ đơn giản, trẻ thường 

suy nghĩ cụ thể vào một tình huống cụ thể cho nên nhận thức của trẻ bị chi 

phối bởi tính tình huống. 

 Hành động của trẻ chưa có ý thức: Trẻ thường coi mình là trung tâm, 

đôi khi hành động theo suy nghĩ của bản thân và chưa có ý thức về những việc 

mình làm. Do vậy hành vi của trẻ còn chưa bền vững, chưa có tính chủ động.  

 Trẻ hay bắt chước vô thức: Trẻ thường thích bắt chước những người trẻ 

yêu mến (cô giáo, bạn, bố, mẹ). Đôi khi trẻ bắt chước cả những hành động 

không tốt của bạn bè.  

 Hành động của trẻ phụ thuộc vào môi trường: Môi trường xung quanh 

trẻ có tác động mạnh mẽ đến trẻ, nếu môi trường hấp dẫn, lôi cuốn trẻ hứng 

thú với môi trường sẽ hoạt động tốt còn nếu trẻ không thích thì sẽ ảnh hưởng 

nhiều đến hành động của trẻ.  

Bên cạnh đó bản thân trẻ còn thiếu những trải nghiệm về LNA, trẻ còn 

chưa hiểu sâu sắc về ý nghĩa của LNA trong cuộc sống.  

* Giáo dục ở nhà trường 

 Giáo viên chưa hiểu rõ nội dung và cách thức giáo dục LNA cho trẻ 5-6 

tuổi. Việc giáo dục của GV còn mang nặng tính hình thức, lý thuyết giảng 

giải, trẻ chưa có nhiều cơ hội để trải nghiệm và thể hiện LNA.  

 Giáo viên thiếu những biện pháp cụ thể, thiết thực, phù hợp đi sâu vào 

việc giáo dục LNA cho trẻ. Những biện pháp giáo viên sử dụng còn nhiều hạn 
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chế và không có tính khả thi. Nội dung của các hoạt động giáo dục LNA cho 

trẻ chưa thực sự phong phú, nhiều hoạt động mang tính dập khuôn, không 

hứng thú với trẻ. Nhiều hoạt động hứng thú thì giáo viên ít tổ chức vì mất thời 

gian và phải chuẩn bị nhiều.  

 Hoạt động trải nghiệm là một hoạt động không mới tuy nhiên trên thực 

tế GV tổ chức các hoạt động này còn đơn điệu, đóng kín không có sự mở 

rộng, tiếp nối ở những hoạt động tiếp theo.  

 * Giáo dục gia đình 

 Gia đình là môi trường gần gũi nhất của mỗi con người. Cha mẹ nào 

cũng muốn dậy con nên người có lòng hiếu thảo và thương yêu người khác.. 

nhưng không phải gia đình nào cũng có phương pháp dạy con đúng. 

 Đa số cha mẹ trẻ chưa hiểu đầy đủ những nội dung và phương pháp 

giáo dục LNA cho trẻ 5-6 tuổi mà chỉ giáo dục theo cảm tính. Một số gia đình 

cha mẹ còn thiếu ý thức giáo dục LNA cho trẻ, còn thiếu những trải nghiệm.  

 Ngày nay xã hội ngày càng phát triển, một số gia đình không có nhiều 

thời gian để chăm lo giáo dục con cái chỉ trông cậy vào sự giáo dục của nhà 

trường, sự tiếp xúc giữa cha mẹ và con cái ngày càng ít ỏi. Điều đó cũng ảnh 

hưởng nhiều đến việc giáo dục LNA cho trẻ.  

 Sự phối kết hợp giữa gia đình và nhà trường chưa chặt chẽ, cha mẹ trẻ 

chưa chủ động tìm hiểu nội dung cũng như các phương pháp giáo dục trẻ, chỉ 

thực hiện theo yêu cầu của GV.  

 Như vậy có thể thấy việc giáo dục LNA cho trẻ 5-6 tuổi chưa đạt những 

hiệu quả như mong muốn là do GV còn gặp nhiều khó khăn về nội dung, 

phương pháp và cách tổ chức các hoạt động trải nghiệm để giáo dục LNA cho 

trẻ 5-6 tuổi. Do đó cần thiết phải xây dựng các hoạt động giáo dục LNA cho 

trẻ 5-6 tuổi. 
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Kết luận chương 2 

Giáo dục LNA cho trẻ MN nói chung, cho trẻ 5-6 tuổi nói riêng là một 

vấn đề đã và đang được quan tâm trong thực tiễn GDMN.  

1. Chương trình GDMN đã cho thấy tầm quan trọng của việc giáo dục 

LNA cho trẻ MN. Trong chương trình đã đưa ra mục tiêu, nội dung, phương 

pháp, hình thức, cách đánh giá sự phát triển của trẻ phù hợp với các lứa tuổi, 

trong đó bao gồm cả việc giáo dục LNA cho trẻ. Tuy nhiên, Chương trình giáo 

dục LNA cho trẻ MN đòi hỏi phải làm rõ và bổ sung thêm một số nội dung, 

tăng cường phối hợp các phương pháp giáo dục tích cực, đa dạng các hình thức 

hoạt động của trẻ ở trường MN nhằm tạo ra hiệu quả giáo dục.  

2. GVMN đã quan tâm và chủ trọng đến việc giáo dục LNA cho trẻ MN. 

Tuy nhiên, nhận thức của GVMN chưa đầy đủ và thiếu chính xác về các nội 

dung cụ thể, về yếu tố cấu thành LNA, về đối tượng mà trẻ phải thể hiện LNA. 

Việc giáo dục LNA qua trải nghiệm chưa được quan tâm đúng mức và chưa 

thực hiện đúng qui trình trải nghiệm. GVMN cũng chưa khai thác ưu thế các 

hoạt động của trẻ ở trường MN làm phương tiện cho trẻ thực hành trải nghiệm 

hành vi nhân ái với mọi người và sự vật xung quanh.  

3. Công tác giáo dục LNA cho trẻ ở gia đình còn nhiều hạn chế do cha 

mẹ trẻ chưa nắm rõ những nội dung, yêu cầu và phương pháp giáo dục LNA 

cho trẻ. Trên thực tế, gia đình cũng chưa thường xuyên quan tâm đến các nội 

dung giáo dục LNA, cũng như chưa sử dụng các phương pháp tích cực cho trẻ 

thực hành trải nghiệm hành vi nhân ái với mọi người xung quanh. 

4. Kết quả khảo sát trẻ ở một số trường MN thành phố Hà Nội cho thấy, 

mức độ hình thành LNA ở trẻ còn chưa cao, chưa đồng đều giữa các mặt, 

chưa đáp ứng yêu cầu giáo dục hiện nay.  

Kết quả khảo sát thực tiễn đã cho thấy giáo dục LNA cho trẻ MN nói 

chung, trẻ 5-6 tuổi nói riêng là vấn đề quan trọng và cấp thiết của thực tiễn 

GDMN hiện nay, vì vậy cần thiết phải đề xuất các hoạt động giáo dục LNA 

cho trẻ 5-6 tuổi qua trải nghiệm có hiệu quả nhằm nâng cao chất lượng giáo 

dục LNA cho trẻ mẫu giáo.  
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CHƯƠNG 3 
CÁC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC LÒNG NHÂN ÁI  CHO TRẺ 5-6 TUỔI 

QUA TRẢI NGHIỆM Ở TRƯỜNG MẦM NON 
 

3.1. Nguyên tắc xây dựng các hoạt động giáo dục lòng nhân ái cho trẻ 5-6 

tuổi qua trải nghiệm ở trường mầm non 

3.1.1. Tạo cơ hội cho trẻ trải nghiệm trong các tình huống đa dạng 

của cuộc sống 

Cuộc sống thực của trẻ chứa đựng nhiều mẫu hành vi nhân ái, đó cũng 

là nơi trẻ trải nghiệm, đúc kết kinh nghiệm trong ứng xử với bản thân, mọi 

người xung quanh. Cuộc sống thực của trẻ còn là nơi đánh giá kết quả cuối 

cùng của quá trình giáo dục LNA.  

 Do vậy, các nhà giáo dục cần: Dựa vào cuộc sống thực của trẻ để xác 

định những nội dung cần giáo dục trẻ; Đề xuất các biện pháp giáo dục phù 

hợp với từng hoạt động để khuyến khích trẻ tham gia tích cực, khai thác các 

tình huống đa dạng, phong phú trong các hoạt động và sinh hoạt hàng ngày 

của trẻ để trẻ có cơ hội chia sẻ cảm xúc, suy nghĩ và định hướng hành động, 

cách cư xử đúng với bản thân, mọi người, sự vật xung quanh.  

 3.1.2. Tạo ra các quan hệ hợp tác của trẻ với bạn và mọi người xung quanh  

 Trong trường MN, trẻ được tham gia nhiều hoạt động phong phú, đa 

đạng cùng nhau. Mỗi hoạt động có một ưu thế nhất định đối với việc giáo dục 

nói chung, giáo dục LNA cho trẻ nói riêng.  

 Do vậy, việc tận dụng ưu thế của các hoạt động và phối hợp, sử dụng 

hợp lý trong quá trình giáo dục LNA sẽ giúp trẻ có nhiều cơ hội được trải 

nghiệm cảm xúc, tình cảm, hành vi đối với các tình huống khác nhau. Điều 

này không chỉ làm cho trẻ có cơ hội tích lũy nhiều kinh nghiệm về LNA, trẻ 

tự khám phá nhu cầu, cảm xúc, khả năng của bản thân trong việc thể hiện 

hành vi nhân ái với chính mình, bạn và mọi người xung quanh, mà còn làm 

cho các hoạt động giáo dục LNA cho trẻ có sức hấp dẫn hơn đối với trẻ, giúp 

trẻ càng ngày càng gắn bó với bạn bè, cô giáo, với trường lớp nhiều hơn.  
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 Để quá trình trải nghiệm của trẻ ở trường mầm non đạt hiệu quả, việc 

phối hợp với các bạn trong lớp làm một nhiệm vụ, công việc nào đó rất quan 

trọng. Trong quá trình phối hợp với các bạn, trẻ sẽ có nhiều cơ hội để thể hiện 

sự quan tâm, giúp đỡ và chia sẻ với các bạn. Từ những việc làm ấy sẽ giúp trẻ 

mở rộng ra cuộc sống bên ngoài, trẻ sẽ nắm rõ cách thể hiện sự nhân ái với 

mọi người xung quanh.  

3.1.3. Hoạt động giáo dục lòng nhân ái phù hợp với đặc điểm lứa tuổi 

và tận dụng tối đa sự khác biệt của mỗi trẻ để tạo ra hiệu quả giáo dục  

Trẻ em lứa tuổi MN có những đặc điểm chung trong sự phát triển tuy 

nhiên mỗi lứa tuổi có những đặc trưng riêng nổi bật và có ảnh hưởng đến việc 

giáo dục trẻ. Do vậy, nhà giáo dục cần nắm hết được những dấu hiệu nổi bật ở 

từng lứa tuổi để xác định nội dung, phương pháp giáo dục phù hợp với nhu 

cầu, hứng thú, khả năng nhận thức, kinh nghiệm của trẻ.  

Mặt khác trong cùng một lứa tuổi, mỗi trẻ cũng có sự khác biệt đáng kể 

về nhận thức đặc biệt là cách thể hiện cảm xúc, kinh nghiệm về LNA, do ảnh 

hưởng của giáo dục gia đình cùng với những đặc trưng riêng về khí chất... 

Nếu tận dụng được sự khác biệt của mỗi trẻ thì không chỉ tạo cơ hội cho trẻ 

có cơ hội được quan sát, thể hiện hành vi nhân ái và cảm xúc dưới các hình 

thức phong phú khác nhau mà nhận thức của trẻ về hành vi nhân ái sẽ được 

khai thác dưới nhiều khía cạnh nên đầy đủ hơn, có chiều sâu hơn. Đồng thời, 

việc chấp nhận sự đa dạng trong cách thể hiện cảm xúc và hành vi nhân ái của 

trẻ với bạn bè, mọi người xung quanh sẽ giúp trẻ dễ hòa nhập với bạn bè, 

cộng đồng, giảm bớt xung đột trong cuộc sống.  

3.2. Xây dựng các hoạt động giáo dục lòng nhân ái cho trẻ 5-6 tuổi qua 

trải nghiệm ở trường mầm non 

3.2.1. Xác định mục tiêu, nội dung, các dạng hoạt động giáo dục lòng 

nhân ái cho trẻ 5-6 tuổi  

  3.2.1.1. Xác định mục tiêu 

  Mỗi một hoạt động đều phải hướng đến một mục tiêu riêng giáo dục 

một hoặc một số giá trị thành phần của giáo dục LNA. Việc xác định mục tiêu 
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hoạt động có thể hướng đến: Cung cấp kiến thức về LNA như biết đồng cảm, 

quan tâm, chia sẻ, giúp đỡ, khoan dung, bảo vệ bản thân và mọi người xung 

quanh; hình thành thái độ tích cực của trẻ đối với bản thân và mọi người xung 

quanh; rèn luyện hành vi nhân ái với mọi người.  

  3.2.1.2. Lựa chọn nội dung giáo dục lòng nhân ái cho trẻ 5-6 tuổi ở trường 

mầm non 

  - Nội dung giáo dục LNA được xây dựng cần dựa vào mục tiêu LNA 

và đặc điểm của trẻ 5-6 tuổi. 

  - GV có thể lựa chọn một số nội dung giáo dục LNA như đồng cảm, 

chia sẻ, giúp đỡ, bảo vệ, khoan dung. Trong đó cần tính đến các yếu tố nhận 

thức, tình cảm, hành vi:  

a. Giáo dục nhận thức: Giáo dục trẻ nhận biết những biểu hiện, những 

dấu hiệu của LNA, lý do cần nhân ái với bản thân và mọi người xung quanh.  

b. Giáo dục tình cảm, thái độ: Giáo dục trẻ tỏ thái độ phù hợp với những 

hành vi nhân ái và không nhân ái; Biết thể hiện xúc cảm, tình cảm phù hợp 

với hoàn cảnh. 

c. Giáo dục hành vi: Dạy trẻ thể hiện hành vi nhân ái ra bên ngoài với 

mọi người xung quanh như đồng cảm, quan tâm, giúp đỡ, chia sẻ, khoan 

dung, bảo vệ với bản thân và mọi người xung quanh.  

  3.2.1.3. Xác định các dạng hoạt động giáo dục lòng nhân ái cho trẻ 5-6 

tuổi ở trường mầm non 

 Trong thực tiễn giáo dục trẻ MN, trẻ được tham gia nhiều hoạt động 

khác nhau và mỗi hoạt động có ưu thế riêng đối với việc giáo dục trẻ, đặc biệt 

là giáo dục LNA cho trẻ. Do vậy, để giáo dục LNA cho trẻ cần khai thác ưu 

thế của các hoạt động giúp trẻ có nhiều cơ hội được trải nghiệm, rèn luyện 

hành vi. Các hình thức hoạt động cơ bản ở trường MN có thể kể đến là hoạt 

động chơi, hoạt động lao động, hoạt động lễ hội, hoạt động tham quan... 

Hoạt động chơi 

Mỗi loại trò chơi có ưu thế riêng đối với việc giáo dục LNA. Với trò 

chơi đóng vai, trẻ có cơ hội để mô phỏng cuộc sống xã hội, là cơ hội để thể 



89 
 

hiện một cách đa dạng các tình huống mà con người thể hiện LNA với nhau 

trong cuộc sống; Trò chơi đóng kịch, trẻ được nhập vai các nhân vật để mô 

phỏng mối quan hệ giữa con người với nhau và với môi trường xung quanh 

dựa trên các cốt truyện trong tác phẩm văn học. Qua đó, trẻ có cơ hội được 

thể hiện cảm xúc và sự sáng tạo của mình khi nhập vai. Theo đó, LNA của trẻ 

sẽ được củng cố và phát triển; Trò chơi học tập có nhiệm vụ nhận thức rõ ràng 

do GV đặt ra nên là phương tiện hữu hiệu để cung cấp kiến thức, hình thành 

hành vi nhân ái cho trẻ; Trò chơi vận động có luật chơi rõ ràng, có thể sử 

dụng để hình thành và củng cố các chuẩn mực hành vi về LNA cho trẻ như trẻ 

biết thực hiện theo quy định của luật chơi, biết quan tâm, hợp tác, giúp đỡ 

bạn; Trò chơi lắp ghép, xây dựng, hoặc các trò chơi với vật liệu thiên nhiên 

như nước, cát, sỏi,… trẻ thường chơi cùng nhau theo nhóm, cùng nhau tạo ra 

sản phẩm cụ thể nên có thể sử dụng để giáo dục trẻ tính hợp tác, quan tâm và 

giúp đỡ bạn tạo ra những hành vi nhân ái ở trẻ.  

 Hoạt động lễ hội 

 Hoạt động lễ hội cho trẻ được tham gia vào các hoạt động chung, có 

nhiều cơ hội thể hiện và cảm nhận lòng nhân ái với bạn và mọi người xung 

quanh. Có nhiều ngày hội, ngày lễ để giáo dục LNA theo các cách khác nhau.  

 Tết trung thu: Là ngày tết dành riêng cho các cháu thiếu niên, nhi đồng. 

Trẻ sẽ được rước đèn, phá cỗ tham gia vào các chương trình văn nghệ của 

trường. Qua đây giáo dục trẻ quan tâm, chia sẻ với bạn.  

 Ngày hội của thày, cô giáo (20/11) giáo dục trẻ truyền thống tôn sư 

trọng đạo của dân tộc Việt Nam. Giới thiệu các công việc của các cô giáo, chú 

ý giáo dục tình cảm yêu mến, biết ơn của trẻ với cô giáo. Trẻ có cơ hội cùng 

bạn thể hiện sự quan tâm với cô giáo. 

 Tết nguyên đán: Tổ chức cho trẻ đón xuân, đón năm mới với tâm trạng 

vui mừng. Giới thiệu cho trẻ những phong tục, tập quán tốt đẹp trong ngày tết 

như chúc tết, thăm họ hàng... giáo dục trẻ tình yêu gia đình, yêu thiên nhiên 

và cuộc sống, đồng thời qua đó trẻ biết thể hiện sự quan tâm, giúp đỡ gia đình 

và mọi người xung  quanh.  
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 Ngày quốc tế phụ nữ (8.3): Giáo dục trẻ biết ngày 8-3 là ngày vui của 

phụ nữ, thông qua đó giáo dục trẻ sự kính trọng, biết ơn và tình cảm yêu 

thương, chia sẻ, quan tâm với bà, mẹ, cô giáo và các bạn gái.  

 Ngày sinh nhật của trẻ trong lớp: Tạo cho trẻ cảm nhận được niềm vui, 

sự trưởng thành, lớn lên của mình trong ngày sinh nhật và hình thành tinh 

thần trách nhiệm của trẻ. Trẻ biết quan tâm, chia sẻ với bạn bằng việc chúc 

mừng bạn, tặng quà cho bạn... 

  Hoạt động lao động 

 Hoạt động lao động tạo nhiều cơ hội cho trẻ phối hợp làm việc cùng 

nhau, qua đó trẻ được thể hiện LNA với bạn như quan tâm, chia sẻ, giúp đỡ  

bạn. Có nhiều hình thức lao động phù hợp với trẻ 5-6 tuổi như sau: 

 + Lao động tự phục vụ: Trẻ nhỏ đã làm quen rất sớm với hình thức lao 

động này và đã có kinh nghiệm tự phục vụ bản thân với các công việc liên 

quan đến vệ sinh thân thể (rửa mặt, tay, chân, chải tóc, đánh răng...), tự sử 

dụng trang phục phù hợp với hoạt động và thời tiết, tự phục vụ khi ăn, uống, 

ngủ, chơi... Đây là hoạt động giáo dục trẻ biết yêu quý và chăm sóc bản thân. 

Giáo viên cần hình thành ở trẻ hứng thú chăm sóc bản thân và ý thức luôn giữ 

gìn vệ sinh cá nhân. Do trẻ nào cũng phải tự phục vụ bản thân nên trẻ có cơ 

hội quan tâm, giúp đỡ lẫn nhau. 

 + Giao nhiệm vụ xã hội theo cá nhân và nhóm: là hình thức lao động 

phù hợp với trẻ nhỏ vì các nhiệm vụ được giáo viên giao trực tiếp cho trẻ 

thường cụ thể, trẻ dễ hình dung các công việc cần làm và thời gian kết thúc. 

Bằng cách giao cho trẻ cùng thực hiện một nhiệm vụ đơn giản như cùng nhặt 

rác, cùng dọn dẹp sân trường, chăm sóc vườn hoa, dọn dẹp lớp học, chuẩn bị 

bàn ăn... trẻ sẽ hình thành được hành vi nhân ái tích cực với bạn và mọi người 

xung quanh. Có nhiều dạng hoạt động lao động, mỗi dạng hoạt động đều có 

thể giáo dục lòng nhân ái cho trẻ.  

 + Lao động trực nhật: là hình thức lao động đòi hỏi trẻ thực hiện vào 

những thời điểm nhất định trong ngày và có thể kéo dài trong một khoảng 

thời gian xác định trước. Ví dụ: trực nhật bữa ăn, chuẩn bị giờ học, chăm sóc 

động vật, cây cối... GV giáo nhiệm vụ cho trẻ theo nhóm, các nhóm có thể 
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luân phiện nhau thực hiện nhiệm vụ. Do vậy, trẻ có cơ hội làm việc cùng 

nhau, phân công, thỏa thuận, chia sẻ, giúp đỡ lẫn nhau và có trách nhiệm với 

nhiệm vụ được giao. 

 + Lao động tập thể: Trẻ 5-6 tuổi đã quen với các hình thức lao động tập 

thể như: cả lớp cùng thực hiện các công việc giống nhau (nhặt rác ở sân 

trường, dọn dẹp sau khi chơi, chăm sóc cây cảnh, rau, hoa...) hoặc lao động 

theo nhóm và có sự phối hợp chặt chẽ giữa các nhóm (cả lớp thực hiện một 

công việc chung, bao gồm nhiều công việc cụ thể khác nhau đòi hỏi các nhóm 

trẻ và mỗi trẻ trong từng nhóm phải phối hợp chặt trẻ với nhau (ví dụ: để 

trồng cây, phải làm các công việc: cuốc đất, tạo luống, trồng cây, tưới 

nước...hoặc trang trí lớp cũng cần làm nhiều việc khác nhau...). Trẻ thỏa 

thuận, phân công các công việc cho nhau trong nhóm, biết phối hợp, giúp đỡ 

bạn để cùng hoàn thành công việc chung.  

 Hoạt động trong sinh hoạt hàng ngày  

 Các hoạt động trong sinh hoạt hàng ngày ở trường MN có nhiều tình 

huống rất đa dạng, phong phú, trẻ có nhiều cơ hội để trải nghiệm, được thể 

hiện LNA với bạn bè và mọi người xung quanh. Ở trường MN, GV có thể dễ 

dàng tạo ra nhiều tình huống giúp trẻ trải nghiệm LNA ở mọi lúc, mọi nơi. 

 Hoạt động đón trẻ: Trẻ đến lớp, gặp bạn, cô, chơi tự do trong lớp, thể 

dục sáng ngoài trời. Trẻ có nhu cầu chú ý đến bạn nhiều hơn, có cơ hội quan 

tâm, chia sẻ, thể hiện sự đồng cảm với nhau. 

Hoạt động ăn: Các trải nghiệm trong HĐ này cũng là đề tài hấp dẫn đối 

với trẻ: trải nghiệm về trực nhật bàn ăn, chia sẻ về món ăn mới... 

 Hoạt động ngủ: trẻ có thể chia sẻ về công việc trực nhật phòng ngủ, về 

cảm giác khó chịu hay dễ chịu sau khi ngủ 

 Hoạt động trả trẻ: là thời gian GV có thể tổ chức nêu gương cuối ngày 

và trẻ chuần bị chờ cha mẹ đến đón về. Trẻ có nhiều cơ hội để chia sẻ với cô, 

bạn về các trải nghiệm trong ngày. 

  Hoạt động thăm quan, dã ngoại 

 Đây là hoạt động rất hấp dẫn, thu hút sự tham gia của nhiều trẻ. Qua 

tham quan trẻ có nhiều cơ hội để trải nghiệm thực tế cuộc sống, đúc kết được 
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nhiều kinh nghiệm sống, tích lũy được nhiều cảm xúc tích cực. Có thể tổ chức 

cho trẻ thăm quan nhiều địa điểm khác nhau như: tham quan các danh lam 

thắng cảnh, các di tích lích sử, các công trình văn hóa; nơi lao động sản xuất 

như làng nghề, trang trại chăn nuôi, trồng trọt...; Có thể tiến hành thăm gia 

đình trẻ trong lớp, trẻ có hoàn cảnh đặc biệt, gia đình có công với cách mạng, 

các cựu chiến binh... tùy vào điều kiện của từng trường và các sự kiện xảy ra 

trong thực tế cũng như mục đích giáo dục trẻ, nhà trường có thể lựa chọn các 

địa điểm phù hợp. 

 3.2.1.4. Lựa chọn các hoạt động giáo dục lòng nhân ái cho trẻ 5-6 tuổi 

   Để thực hiện các nội dung giáo dục LNA đạt hiệu quả, GV cần xây 

dựng các hoạt động để thực hiện nội dung giáo dục LNA. GV có thể lựa chọn 

nội dung và các hoạt động để giáo dục LNA cho trẻ 5-6 tuổi dựa vào mục 

đích giáo dục như sau: 

 Nội dung Các hoạt động giáo dục LNA 

1. Đồng cảm 

với bạn bè và 

mọi người xung 

quanh 

HĐ chơi: Chơi các trò chơi: Mừng sinh nhật, Bé vui hay 

buồn; Khuôn mặt của ai; Khi bạn buồn..  

HĐ sinh hoạt: Nhận biết cảm xúc; Thể hiện cảm xúc… 

HĐ lễ hội: Ngày hội đến trường, Trung thu yêu thương  

2. Quan tâm 

đến bản thân và 

mọi người xung 

quanh. 

HĐ chơi: trò chơi “Đón bạn mới”; cùng chơi với các em nhỏ 

lớp dưới 

HĐ lao động: Cùng trực nhật bàn ăn 

HĐ lễ hội: Quà tặng cô và mẹ ngày 20/10 

HĐ sinh hoạt hàng ngày: Áo mới, váy mới của bạn, thăm 

bạn ốm 

3. Chia sẻ khi 

bản thân, 

người khác 

vui, buồn. 

HĐ chơi: trò chơi: Nói lời yêu thương; Nào chúng mình cùng 

chơi;  

HĐ lao động: Trực nhật trường lớp, giúp bạn 

 HĐ lễ hội: 20/11, 8/3 của em  

4. Giúp đỡ mọi 

người khi họ 

gặp khó khăn. 

HĐ chơi: tổ chức các hoạt động: Làm quà tặng 

HĐ lao động: Xếp đồ dùng, đồ chơi giúp cô, bạn 

HĐ lễ hội: Vui cùng ông già Noen 
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HĐ thăm quan: Đến thăm làng trẻ SOS 

HĐ sinh hoạt: Tặng quà bạn;  

5. Bảo vệ bản 

thân, mọi 

người, môi 

trường xung 

quanh 

HĐ chơi: chơi các trò chơi: Đúng, sai; Những vật và những nơi 

nguy hiểm;  

HĐ lao động: Cùng tưới cây, cùng nhặt lá sâu, Đồ dùng yêu 

quý; Nào chúng mình cùng nhặt rác...; 

HĐ lễ hội: Ngày tết truyền thống  

HĐ thăm quan: Thăm nông trại 

HĐ sinh hoạt: Khi bạn không vâng lời cô;  

6. Khoan dung 

với bản thân và 

mọi người xung 

quanh khi có lỗi 

hay suy nghĩ 

không đúng. 

HĐ chơi: các trò chơi như tha lỗi cho bạn; Vai chơi thú vị…. 

HĐ lao động: Trực nhật trường lớp 

HĐ lễ hội: Chợ xuân 

HĐ thăm quan:  thăm lăng Bác 

HĐ sinh hoạt: Hòa giải khi bạn xung đột 

3.2.2. Hướng dẫn tổ chức hoạt động giáo dục lòng nhân ái cho trẻ 5-

6 tuổi qua trải nghiệm ở trường mầm non 

Hoạt động giáo dục  LNA cho trẻ 5-6 tuổi qua trải nghiệm ở trường 

MN được tiến hành theo quy trình chặt chẽ gồm 4 giai đoạn sau đây: 

3.2.2.1. Giai đoạn 1: Trẻ được trải nghiệm (giáo viên tổ chức hoạt 

động giúp trẻ tích lũy kinh nghiệm về lòng nhân ái) 

Giai đoạn này tạo cơ hội cho trẻ được trải nghiệm trong các tình huống 

và hoàn cảnh khác nhau để tích lũy kinh nghiệm về LNA và được quan sát 

hành vi nhân ái của mọi người xung quanh với nhiều đối tượng khác nhau.  

Việc giáo dục LNA cho trẻ 5-6 tuổi phải được bắt đầu từ các trải 

nghiệm thực tế của trẻ. Trẻ cần có nhiều cơ hội để tiếp xúc với các sự vật, 

hiện tượng xung quanh, được hoạt động, giao tiếp với bạn bè, em nhỏ, anh chị 

lớn hơn và người lớn gần gũi với chúng. Trong quá trình hoạt động và giao 

tiếp, trẻ được quan sát thực tế, được nhìn, lắng nghe, cảm nhận mọi thứ xung 

quanh. Do vậy, trẻ được trải nghiệm càng nhiều thì kinh nghiệm mà chúng 

lĩnh hội được càng phong phú. Đặc biệt là các hoạt động trải nghiệm của trẻ 
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càng đa dạng, phù hợp với hứng thú, khả năng, kinh nghiệm trước đó của trẻ 

thì trẻ tham gia càng tích cực, quan sát kĩ lưỡng hơn, khả năng phân tích, so 

sánh cũng tốt hơn, việc giải quyết vấn đề nảy sinh trong quá trình trải nghiệm 

có hiệu quả hơn. Theo đó, trẻ càng tích lũy được nhiều kinh nghiệm mới, tạo 

cơ sở cho việc chia sẻ cảm xúc suy nghĩ trong giai đoạn tiếp theo. 

 

Đây là giai đoạn đầu tiên của quá trình trải nghiệm. Nội dung hoạt động 

cho trẻ trải nghiệm cần dựa vào các nội dung giáo dục LNA cho trẻ và cần 

phát huy tối đa vốn kinh nghiệm của trẻ. Để tiến hành giai đoạn này, GV cần 

phải:  

a. Chuẩn bị  

- Xác định mục tiêu cụ thể của hoạt động làm căn cứ để xây dựng và 

tiến hành hoạt động để đạt hiệu quả. Mục tiêu cần hướng đến cung cấp kiến 

thức, hình thành kĩ năng và tình cảm tích cực của trẻ trong quan hệ với mọi 

người xung quanh. Mục tiêu phải phù hợp với khả năng và kinh nghiệm của trẻ.  

- Xây dựng chương trình tổ chức hoạt động trải nghiệm được bắt đầu từ 

việc lựa chọn các hoạt động cụ thể với các chủ đề hấp dẫn với trẻ, lập kế 

hoạch tổ chức các hoạt động theo hướng phát huy tính tích cực chủ động ở 

trẻ. Chương trình hoạt động trải nghiệm của trẻ phải xuất phát từ chương trình 
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GDMN và phù hợp với từng lứa tuổi cũng như đặc điểm riêng của các trường 

MN. 

- Xác định khả năng và kinh nghiệm của trẻ. Mỗi trẻ đều có khả năng 

và kinh nghiệm riêng. Do vậy, GV cần nắm được những đặc điểm đó của trẻ 

để có thể thiết kế các hoạt động vừa sức, tạo hứng thú với trẻ.  

- Xác định các yêu cầu với đối với trẻ trong quá trình trải nghiệm. Mỗi 

một trải nghiệm, trẻ cần phải tuân thủ theo một yêu cầu riêng để đảm bảo hoạt 

động đó có thể diễn ra tốt.  

- Chuẩn bị môi trường hoạt động, tạo cơ hội cho trẻ được trải nghiệm 

với nhiều tình huống thực tiễn phong phú khác nhau. GV cần phải xác định rõ 

địa điểm, không gian diễn ra hoạt động trải nghiệm của trẻ, cần lựa chọn các 

đồ dùng, đồ chơi, vật liệu cần cho hoạt động, xác định thời gian cần thiết cho 

các hoạt động trải nghiệm.  

 b. Tiến hành  

- GV cần lựa chọn các đề tài trải nghiệm hấp dẫn trẻ và triển khai hoạt 

động trải nghiệm dựa vào đặc trưng của mỗi hình thức hoạt động với mục 

đích giáo dục rõ ràng, nội dung cụ thể và phối hợp sử dụng các phương pháp 

hợp lí giúp trẻ tích cực tham gia trải nghiệm và tương tác với bạn, các đối tượng 

trong môi trường.  

- GV sử dụng các hoạt động phong phú, hấp dẫn và phù hợp với khả 

năng, hứng thú, kinh nghiệm của trẻ ở trường MN như vui chơi, lao động, lễ 

hội, giao lưu, thăm quan, thăm hỏi..., các hoạt động giao tiếp ứng xử trong 

quan hệ giữa trẻ với trẻ, trẻ với mọi người xung quanh. Các hoạt động trải 

nghiệm có thể xây dựng dưới dạng là các tình huống giả định hoặc những tình 

huống trong cuộc sống thực của trẻ được thực hiện theo qui mô nhóm hoặc 

tập thể. 

- Các hoạt động trải nghiệm có thể tiến hành tại các địa điểm khác nhau 

tùy vào từng nội dung hoạt động của trẻ như trong lớp, ở hành lang, ở sân, 

vườn trường, ngoài trường. 

-  Trong quá trình đó trẻ được trải nghiệm, được bộc lộ suy nghĩ, hành động 

của mình trong một tình huống, hoàn cảnh cụ thể. Do mỗi hình thức hoạt động của 
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trẻ ở trường MN có đặc trưng riêng, nên giáo viên cần tận dụng ưu thế của từng loại 

hoạt động để hướng dẫn trẻ trải nghiệm cho phù hợp với đặc điểm các hoạt động 

đó. Cụ thể: 

+ Hoạt động chơi 

Tổ chức cho trẻ trải nghiệm trong hoạt động chơi có thể theo từng 

nhóm chơi, góc chơi. Mỗi nhóm, GV có thể giao một nhiệm vụ hướng đến 

việc thực hiện LNA phù hợp với chủ đề và nội dung chơi của nhóm. Ví dụ 

nhóm chơi xây dựng khuyến khích trẻ hỗ trợ, quan tâm đến các bạn trong khi 

chơi. Nhóm gia đình khuyến khích trẻ thể hiện tình cảm yêu thương, chia sẻ, 

quan tâm, giúp đỡ các thành viên trong gia đình… Trong quá trình trẻ chơi, 

GV cần quan sát, tạo ra nhiều tình huống chơi phong phú để lôi cuốn trẻ vào 

các tình huống đó, các vai chơi đó. 

 Ví dụ: Để giáo dục trẻ sự quan tâm, chia sẻ, giúp đỡ, cô cho trẻ chơi 

xây dựng và cố tình để thiếu một vài khối hình ở góc chơi bán hàng. Trước 

khi chơi cô cho trẻ thỏa thuận, bàn bạc xem sẽ xây gì, ai sẽ làm gì, ai sẽ hỗ trợ 

ai.. Trong quá trình trẻ chơi, thấy thiếu vật liệu sẽ bàn bạc nhau, cùng nhau 

tìm kiếm và sang các nhóm chơi khác để tìm. Nếu trong quá trình chơi, GV 

thấy trẻ chưa giúp đỡ nhau, chia sẻ với nhau thì GV nhắc nhở trẻ bằng cách 

đưa ra những lời gợi ý để trẻ chơi cùng nhau, chia sẻ, giúp đỡ nhau. Trong 

quá trình trẻ trải nghiệm, GV luôn động viên, khích lệ trẻ.  

+ Hoạt động lễ hội 

Trẻ được tham gia vào các hoạt động. Chú ý động viên tất cả các trẻ 

tham gia vào các hoạt động, các tiết mục văn nghệ, vui chơi giải trí, đọc thơ, 

chuyện, múa, hát, đóng kịch... 

Tạo bầu không khí vui tươi, trẻ có cảm giác thoải mái, hứng thú khi 

tham gia vào các hoạt động. 

Các tình huống GV có thể tổ chức trải nghiệm để giáo dục LNA cho 

trẻ: quan tâm bà, mẹ, cô giáo trong các ngày lễ 20/10, 20/11, 8/3; trẻ cùng với 

bạn thực hiện một nhiệm vụ biết hợp tác, chia sẻ, giúp đỡ bạn.  

 

 



97 
 

+ Hoạt động lao động 

Giáo viên giao nhiệm vụ cho trẻ. Khi giao nhiệm vụ GV cần giải thích 

và có chỉ dẫn cụ thể về những việc trẻ sẽ làm, các thao tác trẻ cần tiến hành, 

trẻ lựa chọn những dụng cụ cần thiết và tự thực hiện quá trình lao động.  

 Đối với việc trực nhật của trẻ: GV giao cho 2, 3 trẻ làm, sau một, hai 

ngày GV lại đổi người khác làm. Trong quá trình đó GV nên kèm một trẻ biết 

quan tâm, giúp đỡ bạn với một trẻ không biết quan tâm, chia sẻ, giúp đỡ để trẻ 

học hỏi lẫn nhau.  

 Đối với việc tổ chức lao động tập thể: Trẻ sẽ được GV chia thành các 

nhóm nhỏ, mỗi nhóm thực hiện một mục đích riêng để hoàn thành mục đích 

chung. Ví dụ với nhiệm vụ trồng cây và chăm sóc vườn cây: GV sẽ chia một 

nhóm trồng cây làm các việc như xới đất, gieo hạt, tưới cây và một nhóm 

chăm sóc vườn cây như bắt sâu cho cây, nhặt lá vàng.... 

 Trong quá trình đó GV động viên, khích lệ trẻ hoạt động cùng nhau, 

giúp đỡ lẫn nhau để hoàn thành công việc. GV sẵn sàng hỗ trợ trẻ, động viên, 

khích lệ trẻ.  

+ Hoạt động sinh hoạt hàng ngày 

  Thông thường, GV có thể cùng trẻ thảo luận về các vấn đề thường xảy 

ra trong sinh hoạt hàng ngày.  

Hôm nay, đến lớp con thấy có gì mới? Ai vắng mặt? Ai có gì mới? Ai 

có điều gì đặc biệt? Sinh nhật bạn A chúng mình sẽ làm gì để chúc mừng bạn.  

Trưa khi ăn ngủ, GV có thể khai thác các tình huống: trẻ vừa chuẩn bị 

kê dọn bàn ăn, chia cơm, giúp cô dọn dẹp lớp học chuẩn bị cho cả lớp ngủ 

trưa... 

 Buổi chiều trước khi ra về, GV có thể trò chuyện với trẻ: Hôm nay con 

đã làm được việc gì giúp cô, giúp bạn, con cảm thấy thế nào? Con nghĩ cô, 

bạn cảm thấy thế nào? Con nghĩ tối nay con sẽ làm gì để giúp bố mẹ, anh, chị 

em, điều muốn nói với bố mẹ... 

GV cũng có thể tạo ra các tình huống khác nhau trong các thời điểm 

khác nhau để giáo dục LNA cho trẻ như giúp bạn dọn dẹp lớp học, cùng bạn 

cất dọn (trong giờ ăn)... 
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  + Hoạt động thăm quan, dã ngoại 

Quá trình trải nghiệm của trẻ trong hoạt động thăm quan bắt đầu từ việc 

trẻ chuẩn bị các đồ dùng, dụng cụ trang phục ở nhà, đến trường, xếp hàng lên 

ô tô, ngồi ô tô đến địa điểm thăm quan, vui chơi, khám phá ở đó, trẻ xếp hàng 

lên ô tô và đi về. Trong quá trình này, GV cần giám sát chặt chẽ hoạt động 

của trẻ, sẵn sàng hỗ trợ trẻ khi trẻ cần, khuyến khích trẻ thể hiện sự quan tâm, 

chia sẻ, giúp đỡ, bảo vệ bạn, phát hiện khi vắng bạn trong lớp lúc lên xe về.  

+Hoạt động giao lưu 

Hoạt động này có thể tiến hành ở trường MN. Trong phạm vi hẹp, có 

thể tiến hành cho trẻ các lớp cùng tuổi hoặc khác tuổi giao lưu với nhau trong 

trường. Có thể sử dụng địa điểm là lớp học, hội trường, sân trường. Trong 

phạm vi rộng, có thể tổ chức giao lưu giữa các lớp của hai hay nhiều trường. 

Có thể luân phiên sử dụng địa điểm của hai trường làm nơi giao lưu của trẻ, 

hoặc đến công viên gần nhất. 

Chủ đề của hoạt động giao lưu có thể rất phong phú và nên lấy ý tưởng 

từ nội dung giáo dục LNA. Có thể tổ chức hoạt động giao lưu dưới hình thức 

hội thi với các trò chơi, kể chuyện, hát, múa, diễn kịch, vẽ tranh về hành vi LNA. 

GV nên khuyến khích cha mẹ trẻ tham gia vào việc chuẩn bị, tổ chức 

hội thi cho trẻ để tạo ra bầu không khí tốt và hào hứng cho cả gia đình, nhà 

trường và sử dụng hoạt động này gây ảnh hưởng đến trẻ, cha mẹ, giáo viên 

trong trường, kích thích họ quan tâm nhiều hơn đến việc giáo dục LNA cho 

trẻ cũng như tận dụng sự hỗ trợ từ phía gia đình. 

Có thể nói, giai đoạn trải nghiệm cụ thể (giai đoạn 1) là giai đoạn rất 

quan trọng quyết định hiệu quả của mô hình giáo dục LNA dựa vào trải 

nghiệm. Nếu việc lựa chọn và tổ chức các hoạt động cho trẻ trải nghiệm ở giai 

đoạn này không có hiệu quả sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến giai đoạn sau: trẻ 

không hứng thú, tích cực lĩnh hội thông tin cần thiết để có thể chủ động tham 

gia vào quá trình chia sẻ cảm xúc, suy nghĩ (giai đoạn 2); Giáo viên không thể 

hệ thống hóa, khái quát hóa kiến thức về LNA để hình thành khái niệm đúng 

cho trẻ dựa trên hiểu biết thực tế của chúng (giai đoạn 3); Việc thử nghiệm 

không còn mang tích tích cực, nghĩa là không xuất phát từ nhận thức thực tế 
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về LNA của trẻ (giai đoạn 4) mà chỉ thực hiện các hành vi nhân ái theo yêu cầu 

của GV. 

3.2.2.2. Giai đoạn 2:  Tạo cơ hội cho trẻ chia sẻ, phản hồi kinh nghiệm 

về lòng nhân ái 

Đây là giai đoạn tạo diễn đàn để trẻ chia sẻ cảm xúc, suy nghĩ về hành 

vi nhân ái để từ đó có nhận thức đúng về các hành vi đúng, sai, tốt, xấu phù 

hợp với khả năng của trẻ.  

Trong quá trình trải nghiệm, trẻ được tiếp xúc trực tiếp với các sự vật, 

hiện tượng, được giao tiếp với bạn và mọi người xung quanh. Tuy nhiên, nhận 

thức của trẻ về các giá trị còn mơ hồ, chưa rõ ràng, vì thế cần yêu cầu trẻ chia 

sẻ kết quả quan sát, tranh luận, chia sẻ suy nghĩ, cảm xúc của chúng đã tích 

lũy được trong hoạt động thực tế. Ở giai đoạn này, GV và trẻ cùng tích cực 

trao đổi, chia sẻ những cảm xúc, suy nghĩ về những trải nghiệm trẻ vừa trải 

qua. Trong quá trình đó, GV cần phải tiến hành các hoạt động sau:  

 

- Cho trẻ xem lại hoặc gợi lại tình huống có vấn đề vừa trải qua giúp trẻ 

nhớ lại hành vi, cảm xúc của trẻ.  

- Để giúp trẻ xác định và làm sáng tỏ các biểu hiện về LNA, cần tổ 

chức đàm thoại với hệ thống câu hỏi nhằm khơi gợi cảm xúc, suy nghĩ về sự 
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quan tâm, giúp đỡ, chia sẻ.. đã quan sát được cũng như tự thực hiện hoặc đã 

được nhận. Trong quá trình đàm thoại cần để trẻ được nói lên cảm xúc, suy 

nghĩ của mình khi quan sát người khác hoặc khi sống trong bối cảnh đó.  

Ví dụ:  

+ Câu hỏi xác định những việc trẻ đã làm: 

o Con đã làm gì để giúp bạn?  

o Thấy bạn bị ngã, con đã làm gì?  

+ Câu hỏi nói lên suy nghĩ cảm xúc: 

o Khi đã giúp bạn, con cảm thấy thế nào?  

o Tại sao con lại giúp bạn?  

+ Câu hỏi định hướng hành vi của trẻ: 

o Con đã hành động đúng hay sai? 

- GV cần khuyến khích nhiều trẻ đưa ra ý kiến và những cảm xúc, suy 

nghĩ của mình. Trẻ cũng được khuyến khích để tập phân tích các tình huống 

cụ thể, thử xác định nguyên nhân dẫn đến hành động, cách ứng xử mà chúng 

cho là tốt-xấu, đúng-sai. GV cần tạo điều kiện để tất cả các trẻ đều được chia 

sẻ, đều được nói lên suy nghĩ của bản thân mình.  

- Để kích thích thích hứng thú tham gia đàm thoại của trẻ, cần tăng 

cường kết hợp sử dụng các tài liệu trực quan như tranh ảnh, phim ảnh, đồ vật 

thật liên quan đến những trải nghiệm của trẻ... như chụp ảnh, quay phim về 

quá trình tham gia hoạt động của trẻ hoặc sử dụng các dụng cụ, tài liệu có liên 

quan đến các tình huống mà trẻ đã sử dụng chúng để thể hiện sự quan tâm, 

chia sẻ, giúp đỡ lẫn nhau cũng như sản phẩm của quá trình hoạt động của trẻ. 

- GV cũng chia sẻ cảm xúc suy nghĩ của mình để tạo ra sự lan truyền 

xúc cảm từ cô đến trẻ. Trong tình huống đấy cô cảm thấy như thế nào? Cô 

nghĩ đến điều gì? Điều đó sẽ làm cho người khác cảm thấy ra sao? … 
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 Như vậy, có thể thấy trẻ càng tham gia tích cực vào quá trình chia sẻ 

cảm xúc, suy nghĩ thì nhận thức của trẻ về LNA càng trở nên rõ ràng hơn, 

tình cảm của trẻ được lắng đọng sâu sắc hơn. Đây là cơ sở để thực hiện các 

hoạt động giúp trẻ lĩnh hội các qui tắc, chuẩn mực hành vi đúng về LNA cho trẻ. 

 Những tình huống thực tế thường rất phong phú, gần gũi và hấp dẫn đối 

với trẻ. Tuy nhiên, trẻ thường bị chi phối bởi nhiều yếu tố nên thường rất nhút 

nhát, nhiều trẻ chưa quen còn bỡ ngỡ. Do vậy, GV phải là người bao quát lớp, 

kịp thời điều chỉnh, định hướng để trẻ dễ dàng hơn trong quá trình quan sát và 

trả lời.  

 Ví dụ về hoạt động trải nghiệm “tham trang trại” 

Giai đoạn 1: Trẻ được trải nghiệm  

 * Tổ chức thảo luận với trẻ về công tác chuẩn bị trước ngày đi tham 

quan (trang phục, các quy định của buổi tham quan, cách xử trí một số tình 

huống có thể xảy ra khi đi tham quan?).  

 - Đưa ra một số tình huống như: 

     + Con làm gì khi cảm thấy mệt, buồn nôn trên xe? 

     + Khi đi thăm các trang trại: hoa, bò sữa, con cần làm gì để không bị 

lạc? Nếu bị lạc con sẽ làm gì? 

     + Khi tham gia biểu diễn văn nghệ cùng các lớp khác, các con cần làm gì? 

     + Khi chơi các trò chơi dân gian ở trang trại, các con sẽ phối hợp với 

nhau như thế nào? 

* Tổ chức cho trẻ đi tham quan 

 - Hướng dẫn trẻ thực hiện nội quy trong suốt quá trình trên xe và tham 

quan tại nông trại. Giáo dục trẻ biết quan tâm, chăm sóc bạn khi bạn bị mệt, bị 

say xe: hỏi thăm bạn, lấy nước cho bạn uống... 

 - Dạy trẻ phối hợp với các bạn khi chơi trò chơi và tham gia biểu diễn 
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chương trình văn nghệ: Muốn tiết mục biểu diễn của lớp mình thành công các 

con sẽ phải làm gì? 

 - Dạy trẻ giữ vệ sinh môi trường khi đi tham quan, không vứt rác bừa 

bãi, yêu quý, chăm sóc, bảo vệ cây cối và các con vật. 

Giai đoạn 2: Tạo cơ hội cho trẻ chia sẻ, phản hồi kinh nghiệm về LNA 

- Đàm thoại với trẻ về cảm xúc của trẻ khi đi thăm quan, hỏi trẻ về cảm 

xúc của các bạn và mọi người xung quanh? Tại sao?  

- Trẻ được xem ảnh, băng hình ghi lại hình ảnh của buổi tham quan 

  - Khuyến khích trẻ kể lại các tình huống thể hiện LNA trong quá trình 

tham quan; 

- Trẻ vẽ tranh thể hiện hành vi nhân ái; 

- Trao đổi, đàm thoại với trẻ về việc làm của trẻ và việc làm của các 

bạn? Suy nghĩ của trẻ về những việc làm đó… 

3.2.2.3.  Giai đoạn 3: Hướng dẫn trẻ đúc kết kinh nghiệm để hình thành khái 

niệm/rút ra bài học về lòng nhân ái 

 Giai đoạn này giúp trẻ rút ra được những nguyên tắc, hiểu biết đúng về 

những việc cần làm và không nên làm, khi gặp những việc tương tự thì cần 

phải làm thế nào cho đúng, cho đẹp, cho bản thân và mọi người đều vui, hạnh phúc.

 Ở bước này, kết quả quan sát và những việc làm cụ thể đã giúp trẻ có 

những nhận xét, suy ngẫm về giá trị nhân ái. Do vậy, GV nên giúp trẻ hệ 

thống những kinh nghiệm đã lĩnh hội thành những quy định, chuẩn mực hành 

vi đúng - sai. GV có thể sử dụng một số trò chơi học tập như loto, ghép tranh, 

nối tranh, trò chơi dùng lời để củng cố kinh nghiệm cho trẻ. Ở giai đoạn này, 

GV có thể một số phương pháp giáo dục giá trị như phương pháp đóng vai, 

phương pháp trò chuyện và phương pháp trò chơi để giúp trẻ khắc sâu và làm 

sáng tỏ thêm giá trị.   
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 - Tổ chức cho trẻ thảo luận, phân tích, phản ánh, xem xét các kinh nghiệm, 

thảo luận về cách đã thực hiện, về các chủ đề, các vấn đề trải nghiệm, về cách giải 

quyết vấn đề, kinh nghiệm của cá nhân và của các thành viên hoặc của các nhóm. 

Giáo viên sử dụng những câu hỏi hệ thống hóa, khái quát hóa giúp trẻ phân 

tích, xử lý các kinh nghiệm thu được như con cần phải làm gì? nói gì?... 

 Ví dụ:  

o Để quan tâm giúp đỡ  bạn con cần phải làm gì?  

o Khi bạn buồn thì con cần phải làm gì?  

o Khi chúc mừng sinh nhật bạn con cần nói gì và làm gì?... 

 - GV sử dụng các cách thể hiện bằng trực quan với các tình huống, 

hành vi phong phú giúp trẻ lựa chọn và phân loại những cách ứng xử đúng và 

không đúng. Ví dụ như tranh tình huống, tranh về những hành vi đúng và 

không đúng để trẻ có thể phân loại.  

 - GV cũng có thể sử dụng trò chơi để củng cố kinh nghiệm về lòng 

nhân ái như trò chơi đóng vai trong góc “gia đình”, “bác sĩ”; trò chơi đóng 

kịch theo cốt truyện về việc chăm sóc người ốm, quan tâm đến mọi người 
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xung quanh…nhằm giúp trẻ thể hiện lại các cảm xúc đã trải nghiệm thực tế để 

củng cố tình cảm đã được tích lũy. 

 - Để giúp trẻ kết nối kinh nghiệm cá nhân với những gì xẩy ra trong 

thực tiễn và tìm ra cần phải làm gì và làm như thế nào, GV cần sử dụng câu 

hỏi định hướng để trẻ xác định đúng quy tắc ứng xử một cách chính xác, nếu 

trẻ chưa xác định được giáo viên phải là người gợi ý, dẫn dắt. GV cần kết nối 

những gì trẻ đã học được với thực tiễn cuộc sống để chuyển sang giai đoạn 

học tập tiếp theo thông qua một số câu hỏi: Con đã làm được gì? Nếu trong 

tình huống tương tự con có làm như thế không? 

Như vậy, có thể thấy đây là giai đoạn trẻ đúc kết rút ra bài học mới để 

tạo ra những hiểu biết mới về cách giải quyết và xử lý các mối quan hệ ứng 

xử trong cuộc sống dựa trên những điều trẻ trải qua và tự rút ra bài học và quy 

tắc ứng xử. Đây là giai đoạn rất quan trọng, nhờ đó mà trẻ khắc sâu và sẽ có 

những hành động tích cực ở giai đoạn sau.  

3.2.2.4. Giai đoạn 4: Khuyến khích trẻ tích cực thể hiện hành vi nhân ái 

trong hoạt động và sinh hoạt hàng ngày 

Giai đoạn này nhằm mục đích khuyến khích trẻ tích cực thể hiện hành 

vi nhân ái trong cuộc sống với nhiều đối tượng, trong nhiều tình huống phù 

hợp với nhu cầu, mong muốn và khả năng của trẻ.  

 LNA của trẻ muốn được củng cố và phát triển thì cần phải được rèn 

luyện qua nhiều tình huống và đặt trong nhiều mối quan hệ. Trẻ sẽ được thể 

hiện LNA của mình với mọi người xung quanh một cách tự nhiên, không gò 

ép. Thực tế ở trường mầm non có nhiều tình huống đa dạng, qua việc đặt trẻ 

vào các tình huống đó, trẻ sẽ được trải nghiệm, được suy ngẫm và từ đó rút ra 

những bài học cho bản thân. Quá trình trải nghiệm của trẻ về LNA sẽ được 

diễn ra liên tục từ điều trẻ chưa biết đến biết và đến những việc làm cụ thể.  
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Ở giai đoạn này, GV lại tiếp tục cho trẻ trải nghiệm và vận dụng kinh 

nghiệm để giúp trẻ tích cực sử dụng kiến thức, kinh nghiệm vào các tình 

huống thực tiễn.  GV cần sử dụng các cách thức khác nhau nhằm khích lệ, 

động viên hành động tốt của trẻ, đồng thời cũng giúp trẻ có thể tự ghi nhận lại 

những việc làm của mình để tự đánh giá và tích cực tham gia đánh giá hành vi bạn. 

- Việc định hướng hành động thể hiện LNA với bạn, mọi người, sự vật 

xung quanh có thể tiến hành vào đầu tuần, đầu buổi sáng, hoặc trước khi tổ 

chức một hoạt động nào đó. Việc làm này có tính chất nhắc nhở trẻ nhớ đến 

các yêu cầu về chuẩn mực hành vi cần thực hiện trong quá trình hoạt động và 

cũng giúp trẻ tích cực thực hiện khi hoạt động cũng như đánh giá hành vi của 

bản thân và bạn sau khi kết thúc hoạt động. 

+ Hàng ngày vào thời gian đón trẻ, giáo viên nên dành một chút thời 

gian trò chuyện với trẻ về các trải nghiệm ở nhà và chia xẻ cảm xúc khi đến 

lớp. Cần tận dụng thời gian này để khơi gợi ở trẻ những qui tắc hành vi nhân 

ái đã được đúc kết ở trẻ và hỏi trẻ xem chúng có thể thực hiện các hành vi 

nhân ái đó trong hoạt động nào? Trong tình huống nào? Với ai? Làm thế nào 

để nhận ra ai đó cần phải quan tâm, giúp đỡ, chia sẻ? Thực hiện hành vi nhân 
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ái như thế nào?...Sự trao đổi của giáo viên với trẻ không chỉ cho trẻ thấy giáo 

viên luôn quan tâm, dõi theo trẻ, mà còn giúp trẻ nhớ lại các kinh nghiệm đã 

đúc kết, hình dung các tình huống, đối tượng, công việc cần làm. Giáo viên 

cũng nên cho trẻ biết rõ rằng việc thể hiện hành vi nhân ái với bạn và mọi 

người xung quanh là một trong các tiêu chí cần thiết để đánh giá kết quả hoạt 

động của trẻ. Nhờ vậy, dù có hứng thú, mải mê với một trò chơi, một hoạt 

động nào đó, trẻ sẽ không quên các bạn chơi cùng, cần quan tâm, tương trợ 

giúp đỡ các bạn.  

+ Vào ngày thứ hai đầu tuần, trước khi tổ chức các hoạt động, giáo viên 

cũng nên khuyến khích trẻ nhắc lại các qui định hành vi nhân ái trong hoạt 

động và giao tiếp với bạn và mọi người xung quanh và định hướng sự đánh 

giá vào cuối tuần cho trẻ nhớ và cố gắng thực hiện ở mọi nơi mọi lúc. Sau 

này, khi trẻ đã có ý thức với việc cần quan tâm, chia sẻ, giúp đỡ, khoan dung 

với bản thân, bạn và mọi người xung quanh thì không cần sự định hướng vào 

đầu ngày hay đầu tuần nữa vì hành vi trẻ đã trở nên tự giác và hành động nhân 

ái đã trở thành nhu cầu, thói quen của trẻ. 

+ Việc định hướng trẻ thực hiện hành vi nhân ái với bạn và mọi người 

xung quanh cần phối hợp chặt chẽ với việc sử dụng các tài liệu trực quan. 

Giáo viên có thể sử dụng tranh, ảnh mô tả hành vi đúng - sai trong việc thể 

hiện LNA, sử dụng ảnh chụp về hành vi thực tế của trẻ để lôi cuốn sự chú ý 

của chúng nhiều hơn. 

- Để khuyến khích trẻ tích cực chủ động thực hiện hành vi nhân ái với 

bạn và mọi người xung quanh cần sử dụng các biện pháp đánh giá hành vi trẻ 

đa dạng, phù hợp với trẻ, dưới nhiều hình thức, vào nhiều thời điểm khác 

nhau. Cụ thể: 

+ Đánh giá quá trình được tiến hành khi trẻ tham gia các hoạt động vui 

chơi, học tập, lao động, lễ hội, tham quan... ở trường MN. Giáo viên quan sát 



107 
 

hành vi trẻ và động viên, khen ngợi các hành vi tích cực của trẻ với tư cách là 

người tổ chức hoạt động hoặc có thể đánh giá với tư cách là người cùng chơi, 

cùng tham gia hoạt động với trẻ để khen ngợi hoặc phê phán những hành vi 

sai trái của các thành viên tham gia.  

+ Đánh giá cuối hoạt động được tiến hành sau khi hoạt động kết thúc, 

giáo viên cho trẻ nhận xét kết quả hoạt động với các tiêu chí đánh giá cụ thể, 

trong đó có tiêu chí về LNA. Nghĩa là trẻ phải phân tích nguyên nhân dẫn đến 

kết quả của hoạt động tốt hay không tốt là do sự phối hợp hoạt động như thế 

nào? Sự chia sẻ, giúp đỡ lẫn nhau... ra sao? Tự rút kinh nghiệm để tham gia 

vào hoạt động tiếp theo có hiệu quả hơn. Ví dụ: Hoạt động chơi: GV có thể 

giúp trẻ tự đánh giá hành vi nhân ái của bản thân trẻ và bạn sau khi kết thúc 

hoạt động bằng cách cho trẻ tự nhận xét về hành động quan tâm, chia sẻ, giúp 

đỡ... bạn trong quá trình tham gia hoạt động: con đã làm được việc gì tốt? Với 

ai? Làm như thế nào? Làm việc đó xong, con cảm thấy thế nào? Có vui 

không? Con nghĩ khi con quan tâm đến bạn bạn sẽ thế nào? Tại sao con nghĩ 

như vậy?... 

+ Đánh giá cuối ngày được tiến hành vào hoạt động buổi chiều trước 

khi trả trả. GV nên tổ chức hoạt động này thường xuyên, tiến hành nhẹ nhàng, 

thoài mái để tạo cho trẻ trạng thái tâm lí thoải mái trước khi được cha mẹ đón 

về. Hoạt động thường nhật này có ý nghĩa như một sự xác định những cố 

gắng, nỗ lực của trẻ đã thực hiện trong ngày được thực hiện trước tập thể trẻ, 

khuyến khích trẻ tiếp tục phát huy trong những ngày sau. GV cho trẻ tự nhận 

xét về hành vi tốt xấu của bản thân trong ngày, cho trẻ khác trong lớp xác 

nhận làm cho đánh giá chính xác hơn. Việc đánh giá tập trung vào sự tiến bộ 

của trẻ là chính nên trẻ nào cũng được đánh giá và cần làm rõ những cố gắng 

nỗ lực của trẻ. Giáo viên có thể dùng các phần thường về tinh thần để động 

viên trẻ như tặng cờ, hoa, lời khen... 
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+ Đánh giá cuối tuần nên tiến hành thường xuyên và thời gian hoạt 

động buổi chiều của ngày cuối cùng trong tuần. Việc khuyến khích trẻ tích 

cực thể hiện hành vi nhân ái trong thực tiễn cuộc sống thông qua hoạt động 

nêu gương cuối tuần sẽ để lại dấu ấn rõ nét hơn ở trẻ nếu giáo viên MN quan 

tâm đến tổ chức hoạt động này thường xuyên và với nội dung phong phú, hấp 

dẫn trẻ. GV có thể bắt đầu hoạt động bằng giới thiệu chương trình, bao gồm: 

nhận xét, đánh giá hành vi của trẻ trong cả tuần, sau là đến chương trình văn 

nghệ và cuối cung là trao phần thưởng. Phần nhận xét đánh giá hành vi trẻ 

được thực hiện theo trình tự từ việc cho trẻ nêu lên những biểu hiện về LNA 

trong quan hệ với bạn và mọi người xung quanh. Sau đó, từng trẻ ở các tổ sẽ 

tự đánh giá hành vi của bản thân đã làm trong cả tuần, cho trẻ trong tổ và các 

tổ khác nhận xét đánh giá, giải thích lí do và sự điều chỉnh hành vi trong thời 

gian tới. Cuối cùng, GV sẽ tổng hợp và đưa ra đánh giá chung. Mục tiêu của 

hoạt động này chủ yếu là khuyến khích, động viên trẻ thể hiện nhiều hành vi 

nhân ái trong hoạt động và sinh hoạt hàng ngày, chứ không phê bình trẻ, làm 

sao cho trẻ có thể tự giác thực hiện hành vi tích cực nhiều nhất. 

Tóm lại, việc tổ chức hoạt động giáo dục LNA cho trẻ qua trải nghiệm 

cần được tiến hành theo quy trình chặt chẽ gồm 4 giai đoạn có liên quan mật 

thiết với nhau, tác động qua lại, hỗ trợ lẫn nhau. Do vậy, không thể coi nhẹ 

giai đoạn nào. GV cần lựa chọn các hoạt động phù hợp với các mục đích, nội 

dung giáo dục LNA để có các định hướng giáo dục cụ thể và có thể tận dụng 

ưu thế của các hoạt động trong quá trình giáo dục LNA cho trẻ. 

3.2.3. Xây dựng các điều kiện đảm bảo hiệu quả hoạt động giáo dục 

lòng nhân ái cho trẻ ở trường mầm non 

 Hoạt động giáo dục LNA cho trẻ qua trải nghiệm ở trường mầm non 

chỉ có hiệu quả nếu đảm bảo các điều kiện về môi trường vật chất và tâm lý 

sau đây:  
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 3.2.3.1. Các điều kiện về môi trường vật chất 

 Thứ nhất, các yêu cầu đối với việc chuẩn bị môi trường giáo dục LNA 

cho trẻ 

 * Tạo môi trường thuận lợi, phù hợp để trẻ được tự nhiên, độc lập hoạt 

động theo ý thích. 

- Trước khi tiến hành hoạt động, GV cần nắm bắt được nhu cầu chơi, 

kinh nghiệm của trẻ, mức độ thể hiện LNA của trẻ và điều kiện thực tế của 

lớp để lên kế hoạch tổ chức môi trường hoạt động. 

 - Lựa chọn đồ dùng, đồ chơi phù hợp, bố trí những đồ chơi ở vị trí 

thuận lợi, hợp lý để trẻ dễ hoạt động.  

 + Ở các khu vực hoạt động GV nên bố trí đồ dùng, đồ chơi đa dạng 

theo hướng mở và xuất phát từ kinh nghiệm, khả năng sử dụng của trẻ.  

  + Lựa chọn những đồ dùng, đồ chơi để trẻ có thể phối hợp cùng nhau. 

 - Lên ý tưởng, xây dựng kế hoạch và cùng trẻ làm đồ dùng, đồ chơi, 

trang trí lớp học. Trong quá trình trẻ làm, GV động viên trẻ tích cực, sáng tạo 

và biết phối hợp, giúp đỡ bạn để hoàn thành công việc được giao. Sau đó GV 

tổ chức cho trẻ cùng trao đổi, thảo luận trẻ đã làm được gì? Đã cùng bạn làm 

việc như thế nào? Đã giúp bạn ra sao? Trẻ cảm nhận điều gì về quá trình trẻ 

cùng cô và các bạn trong lớp làm việc.  

 * GV cần chú ý đến thế mạnh của mỗi góc hoạt động để giáo dục LNA 

cho trẻ trong hoạt động vui chơi 

 - Mỗi một góc đều có thế mạnh riêng để giáo dục LNA. Ví dụ: Góc gia 

đình: giáo dục trẻ biết quan tâm, chăm sóc người thân trong gia đình thể hiện 

tình cảm với mọi người xung quanh; Góc xây dựng: giáo dục trẻ biết hỗ trợ, 

giúp đỡ, nhường nhịn nhau; Góc bán hàng: giáo dục trẻ biết lắng nghe người 

khác, biết quan tâm đến người mua hàng. GV bố trí trẻ chơi ở các góc này. 

GV chú ý để trẻ đổi vai chơi thường xuyên và biết thể hiện vai chơi, biết thể 

hiện những hành vi nhân ái với bạn trong suốt quá trình chơi.   
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 -  GV và trẻ cùng xây dựng nội quy ở các góc, các khu vực hoạt động 

hướng đến việc giáo dục LNA cho trẻ.  

 * Dành một khu vực để trang trí các mẫu hành vi đúng, phù hợp với 

chuẩn mực. GV cần lên ý tưởng và trang trí các khu vực hoạt động thể hiện 

những mẫu hành vi đúng và chuẩn. Cách bày trí cần thu hút và kích thích trẻ 

tìm tòi, khám phá.  

 Ví dụ: Trang trí một khoảng tường làm góc yêu thương, trên đó dán 

những hình ảnh chụp bé đang giúp cô kê bàn, bé đang chơi thân thiện với bạn, 

bé đỡ bạn dậy, bé cùng các bạn thu dọn đồ chơi... 

Thứ hai, thay đổi môi trường tạo ra các cơ hội cho trẻ quan tâm, giúp đỡ 

lẫn nhau trong quá trình cho trẻ hoạt động 

 - Đưa thêm các đối tượng mới vào môi trường: Đồ dùng, đồ chơi cần 

luôn được bổ xung, thay đổi tạo cho trẻ sự mới lạ, hấp dẫn qua đó giúp trẻ dễ 

dàng mở rộng nội dung hoạt động, kích thích trẻ hoạt động tích cực, các quan 

hệ giao tiếp của trẻ với bạn được mở rộng hơn.  

 - Thay đổi vị trí sắp đặt của các đồ dùng, đồ chơi buộc trẻ phải tìm 

kiếm đồ dùng, đồ chơi. Trong quá trình đó, trẻ phải trao đổi với bạn, cùng bạn 

tìm kiếm và lấy đồ chơi, qua đó trẻ sẽ nhanh chóng thích nghi và có kĩ năng 

chơi tốt hơn.  

 - Cất bớt đồ dùng, tài liệu cần cho các hoạt động để tạo ra các tình 

huống khó khăn buộc trẻ phải thể hiện sự quan tâm, giúp đỡ lẫn nhau. 

 - Chuyển hoạt động của trẻ sang khu vực mới để trẻ phải nhanh chóng 

thích ứng và chuyển đổi hoạt động với các bạn trong nhóm, cùng hỗ trợ nhau. 

Việc làm đó khiến cho trẻ nhạy cảm hơn trong hoạt động chơi, học.  

 Ví dụ: Có thể cất bớt đồ chơi ở góc xây dựng hay chuyển sang góc bán 

hàng để trẻ phải phối hợp với bạn cùng xử lý; Cất một số cốc uống nước của 

một số bạn để trẻ cùng nhau đi tìm và giúp đỡ bạn.  
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3.2.3.2. Các điều kiện về môi trường tâm lý 

Môi trường tâm lý xã hội (môi trường tinh thần) có liên quan đến việc 

phát triển nhận thức, tình cảm và hành vi nhân ái của trẻ. Nó phản ánh không 

khí hoạt động của trẻ ở trường, lớp, các mối quan hệ của trẻ với nhau và với 

giáo viên thông quan mối quan hệ tình cảm và phương thức biểu đạt tình cảm 

đó. Đây là môi trường ẩn không nhìn thấy sờ thấy nhưng lại có vai trò quan 

trọng trong việc thúc đẩy trẻ hoạt động tích cực lĩnh hội kiến thức, rèn luyện 

kinh nghiệm, hành vi nhân ái với bạn và mọi người.  

Việc tạo dựng môi trường tâm lý xã hội tích cực được đảm bảo bởi 

tố chất của những nhà giáo dục. Đó là đặc trưng về nhân cách của người 

giáo viên mầm non (nhân sinh quan, tính cách, kinh nghiệm, chí 

hướng...), quan điểm giáo dục, năng lực chuyên môn, ý thức nghề nghiệp 

và trình độ nghề nghiệp.  

Môi trường tâm lý lành mạnh có tác dụng tốt trong việc tạo mối quan 

hệ giữa trẻ với nhau, tăng nhu cầu hợp tác, cùng làm việc, chia sẻ, giúp đỡ lẫn 

nhau, giảm các xung đột giữa trẻ với nhau và với GV, giảm thiểu các hành vi 

xấu ở trẻ, trẻ tích cực tham gia các hoạt động và chia sẻ cảm xúc, suy nghĩ 

của bản thân.  

Để xây dựng môi trường tâm lý xã hội tốt, GV cần có quan niệm đúng 

về trẻ và tiến hành các tác động giáo dục phù hợp. Cần coi trẻ là chủ thể hoạt 

động để tạo mọi cơ hội cho trẻ chủ động, độc lập, sáng tạo trong hoạt động 

đồng thời phải quan tâm, yêu thương, tôn trọng luôn quan sát chia sẻ với trẻ, 

tìm hiểu thế giới nội tâm của trẻ, hiểu nhu cầu, mong muốn, hứng thú, sự say 

mê của trẻ. 

Để tạo môi trường tâm lý tích cực trong quá trình tổ chức các hoạt động 

giáo dục LNA cho trẻ 5-6 tuổi, GV cần thực hiện các yêu cầu cụ thể sau:  

Thứ nhất, phải tạo được niềm tin cho trẻ vào chính bản thân mỗi trẻ. 

Trẻ tin vào khả năng của mình là cơ sở giúp trẻ hiểu được mình có thể tự làm 

gì, có thể chia sẻ, giúp đỡ người khác làm gì?...Do vậy, khi tổ chức hoạt động 
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giáo dụ LNA, GV phải nắm rõ đặc điểm phát triển của trẻ 5-6 tuổi, biết được 

đặc điểm riêng của mỗi trẻ lớp mình về nhận thức, tình cảm, thái độ, khả năng  

giao tiếp... để sử dụng lợi thế ở trẻ và khắc phục hạn chế của trẻ. GV có thể sử 

dụng các yếu tố tự điều khiển như thẻ, vé, phù hiệu như là cách trao “quyền 

hạn” cho trẻ được tự do tham gia vào hoạt động và đồng thời cũng yêu cầu trẻ 

có “trách nhiệm” phải thực hiện tốt công việc của nhóm và phải chia sẻ, giúp 

đỡ lẫn nhau. Sự tự tin vào bản thân của trẻ cần được tạo dựng bởi sự đánh giá 

đúng kết quả hoạt động và hành vi, thái độ nhân ái của trẻ trong quan hệ với 

bạn và mọi người xung quanh.  

Thứ hai, cần tạo được sự tin tưởng của trẻ vào GV trong môi trường 

hoạt động. GV là nhân tố quan trọng trong môi trường hoạt động, có ảnh 

hưởng trực tiếp đến hành vi của trẻ. Họ là người lớn có uy tín với trẻ và hiểu 

rõ về trẻ. GV cần tạo niềm tin cho trẻ bằng cách sau:  

Luôn tạo điều kiện cho trẻ được thể hiện bản thân và ủng hộ ủng hộ các 

ý tưởng mới, sáng tạo của trẻ. Cần làm cho trẻ tin rằng GV không bao giờ ép 

buộc trẻ phải làm gì mà chúng không muốn, không ép trẻ thay đổi suy nghĩ 

hay sắp đặt đúng vào vị trí chúng không mong muốn. GV không những ủng 

hộ, khuyến khích trẻ thể hiện sự quan tâm, chia sẻ, giúp đỡ lẫn nhau, mà cần 

dành thời gian cho trẻ hoạt động, thể hiện các quan hệ xã hội, không thúc dục 

trẻ. GV cần biết chờ đợi, kìm chế khi trẻ có những hành vi không mong đợi 

đến khi trẻ tự nhận ra những cách cư xử không đúng với bạn và tự giác sửa 

chữa. Mặt khác, sự quan tâm của GV đến cha mẹ trẻ, chia sẻ với cha mẹ trẻ 

cũng là cách để GV tạo niềm tin cho trẻ.  

Thứ ba, luôn tạo cho trẻ sự tin tưởng vào bạn trong quá trình tham gia 

hoạt động. Trẻ có ít kinh nghiệm trong quan hệ ứng xử với bạn nên thường lo 

lắng khi tiếp xúc với trẻ khác. Chúng cũng thường khó chấp nhận việc tham 

gia hoạt động với những trẻ này. Do vậy, GV cần giúp trẻ tin vào bạn bằng cách:  

- Khuyến khích trẻ quan tâm đến bạn, khi lựa chọn hoạt động cùng 

nhau (trẻ có cùng hứng thú, có thể chơi và làm việc cùng nhau...). 
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- Giao nhiệm vụ chung cho vài trẻ làm cùng nhau. Nếu trẻ chưa sẵn 

sàng thì tìm hoạt động tương tự cho trẻ làm cạnh nhau.  

- Tạo điều kiện cho trẻ được làm việc cùng nhau, được thỏa thuận, phân 

công công việc và có tranh nhiệm chung với công việc được giao. Việc cùng 

tham gia vào công việc chung giúp trẻ đúc kết được kinh nghiệm hoạt đông 

cùng bạn. 

Thứ tư, tạo cho trẻ cảm giác thoải mái trong môi trường vật chất. Khi 

đó trẻ thường có biểu hiện: chủ động lựa chọn hoạt động mong muốn, hứng 

thú với vật liệu, đồ chơi, tự do sáng tạo khám phá, thể hiện sự quan tâm rõ 

nét. Để làm việc này, GV cần chú ý các ấn đề sau:  

- GV cần quan tâm lựa chọn vật liệu phù hợp hoạt động của trẻ, chú ý 

tính thẩm mĩ, giáo dục và sự tiện lợi khi sử dụng, ưu tiên các vật liệu đồ dùng 

quen thuộc trong gia đình hoặc phế liệu có thể tái sử dụng được.  

- GV cần quan tâm chăm sóc môi trường hoạt động, sắp xếp không 

gian, vật liệu ngăn nắp, gọn gàng, thường xuyên lau chùi, quét dọn, giữ gìn 

cẩn thận để tạo ấn tượng về môi trường sạch đẹp, ngăn nắp ngọn gàng và luôn 

được làm mới, hấp dẫn.  

3.2.3.3. Về phối hợp, thống nhất hoạt động giáo dục lòng nhân ái cho 

trẻ giữa nhà trường và gia đình 

Việc giáo dục LNA cho trẻ ở trường MN đòi hỏi phải có sự thống nhất 

giữa gia đình và nhà trường thì mới đạt hiệu quả như mong muốn. Trong quá 

trình đó nhà trường giữ vai trò định hướng giáo dục cho trẻ như xác định mục 

đích, nội dung, phương pháp giáo dục LNA. Gia đình hỗ trợ nhà trường tham 

gia trực tiếp vào quá trình giáo dục trẻ và hỗ trợ về việc chuẩn bị phương tiện 

giáo dục trẻ.  

Nhà trường nói chung, và GV các lớp nói riêng cần có kế hoạch phối 

hợp với gia đình, cộng đồng từ đầu năm học với các nội dung phối hợp cụ thể, 
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được phân chia theo từng giai đoạn dựa trên chương trình hoạt động giáo dục 

LNA qua trải nghiệm đã được vạch ra. 

* Nội dung phối hợp với cha mẹ trẻ trong việc giáo dục LNA bao gồm:  

- Cung cấp cho cha mẹ trẻ chương trình hoạt động trải nghiệm giáo dục 

LNA cho trẻ ở trường MN bao gồm: mục tiêu, nội dung, phương pháp giáo 

dục LNA cho trẻ 5-6 tuổi với các hoạt động cụ thể, được phân bố theo thời gian.  

- GV và cha mẹ trẻ cùng trao đổi, đánh giá mực độ hình thành LNA của 

trẻ và đưa ra định hướng giáo dục LNA cho trẻ ở gia đình với sự phối hợp 

hợp lí với các hoạt động giáo dục LNA cho trẻ 5-6 tuổi ở trường MN 

- Khuyến khích cha mẹ trẻ tham gia vào các hoạt động giáo dục LNA 

cho trẻ 5-6 tuổi ở trường MN theo khả năng của từng gia đình về thời gian 

tham gia trực tiếp, về đóng góp vật chất hoặc đưa ra ý tưởng tổ chức hoạt 

động giáo dục. 

* Về hình thức phối hợp nhà trường và gia đình trong việc giáo dục 

LNA cho trẻ qua trải nghiệm ở trường MN 

Để thực hiện được những nội dung này, GV có thể sử dụng các hình 

thức khác nhau, mỗi hình thức đều có thế mạnh riêng trong việc phối hợp với 

cha mẹ trẻ để giáo dục LNA cho trẻ 5-6 tuổi đạt hiệu quả. GV có thể lựa chọn 

các hình thức sau:  

a. Trao đổi trực tiếp với cha mẹ trẻ 

Khi gặp gỡ cha mẹ trẻ tại trường mầm non khi đón và trả trẻ, GV có thể  

chuyển tới cha mẹ trẻ một số thông tin cần thiết như tình hình sức khỏe, các 

thói quen, hành vi, đặc điểm LNA của trẻ với bạn và người xung quanh. 

- Trước hết, GV có thể trao đổi với cha mẹ trẻ về một số thông tin của 

trẻ ở gia đình như: Ở nhà con có hay chơi với Anh/chị/em hay các bạn hàng 

xóm không? Con có làm được việc gì đơn giản để giúp đỡ bố mẹ không?  

- Sau đó, GV có thể thông báo với cha mẹ trẻ về một số thông tin của 

trẻ ở trường, lớp như: Ở lớp con rất ngoan tuy nhiên còn nhút nhát ít tham gia 

các hoạt động chung của lớp. Khi chơi với các bạn con thường không chơi 
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được lâu và cũng ít khi để ý đến các bạn xung quanh, thỉnh thoảng con có 

giúp cô làm những việc đơn giản như lấy ghế, tự lấy nước uống.... 

- Định hướng của GV để cha mẹ trẻ có thể biết cách giáo dục LNA cho 

con ở gia đình theo mỗi giai đoạn. Giai đoạn đầu giáo dục trẻ biết quan tâm, 

giúp đỡ đến mọi người xung  quanh dần dần giáo dục trẻ biết chia sẻ, nhường 

nhịn với những em bé, biết bảo vệ bản thân và tha thứ. Ví dụ ở giai đoạn đầu 

GV có thể tư vấn cho cha mẹ trẻ: Về nhà Anh/chị nên khuyến khích con làm 

những việc đơn giản giúp đỡ bố mẹ, biết quan tâm, hỏi han khi bố mẹ ốm, 

mệt, khuyến khích trẻ chơi với nhiều bạn và trong khi chơi thì nhường nhịn, 

không tranh giành đồ dùng đồ chơi... 

- Khuyến khích cha mẹ trẻ tham gia vào các hoạt động trải nghiệm GV 

sẽ tổ chức ở lớp cho trẻ như ngày hội, ngày lễ, các dịp đi thăm quan, dã ngoại. 

b. Họp với một nhóm cha mẹ trẻ 

Mỗi nhóm tốt nhất khoảng từ 10-15 người, thường tổ chức vào buổi 

trưa, buổi tối hoặc cuối giờ làm việc trong ngày. Mỗi năm học nên tổ chức 3 

lần đầu năm, giữa năm và cuối năm. GV nên mời cha mẹ trẻ có điều kiện 

giống nhau, có những yêu cầu gần như nhóm cha mẹ trẻ có con hơi nhút nhát, 

sống khép kín, nhóm cha mẹ trẻ có con hiếu động, nhóm cha mẹ trẻ có con 

luôn biết quan tâm, chia sẻ đến mọi người xung quanh. Giáo viên có thể tiến 

hành theo các bước sau:  

- Chuẩn bị những nội dung sẽ trình bày trong buổi họp nhóm cha mẹ 

trẻ: Tầm quan trọng của việc giáo dục LNA, những đặc điểm LNA của các trẻ 

ở lớp, thảo luận với cha mẹ trẻ về các cách thức giáo dục LNA. GV dự kiến 

kết quả những lợi ích cho đối tượng sau khi buổi tư vấn kết thúc.  

- Trong quá trình trao đổi, GV nêu chủ đề, đặt ra các câu hỏi, đưa ra 

những đặc điểm cụ thể của các trẻ sau đó khuyến khích cha mẹ trẻ đưa ra các 

ý kiến và định hướng của cha mẹ trẻ để việc giáo dục LNA cho trẻ được tốt 

hơn.Trong buổi thảo luận đó cần khuyến khích: Mọi người đều được tham 

gia; Cùng chia sẻ kinh nghiệm giáo dục con với nhau; Làm việc trong không 
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khí tin tưởng; Không ai lấn át ai; Không có sự chỉ trích hay phán xét thiếu 

thiện ý các ý kiến của nhau. 

- Sau đó, GV tổng hợp các ý kiến và đưa ra một số kết luận đúng đắn, 

định hướng cho cha mẹ trẻ giáo dục con ở nhà. GV nhấn mạnh tầm quan 

trọng, vai trò của giáo dục LNA ở gia đình ảnh hưởng và có tác động mạnh 

đến việc giáo dục LNA ở nhà trường.  

- Đưa ra kế hoạch của các hoạt động trải nghiệm sẽ tổ chức ở lớp, ở 

trường và khuyến khích cha mẹ trẻ tham gia, hỗ trợ về tài chính và quản lý trẻ... 

 c. Xây dựng góc dành cho cha mẹ trẻ 

 GV chọn một góc thuận lợi và thích hợp làm góc để trao đổi với cha mẹ 

trẻ lúc đưa, đón trẻ.  

Về hình thức: GV nên thiết kế góc này ở vị trí thuận tiện để tất cả mọi 

cha mẹ trẻ đều có thể nhìn thấy. Cách trang trí đơn giản nhưng phải có sức lôi 

cuốn về hình ảnh và mầu sắc để thu hút cha mẹ trẻ chú ý đến ngay.  

Về nội dung: Ở góc này có thể đưa rất nhiều thông tin, giáo dục LNA 

cho trẻ là một thông tin hữu ích cho cha mẹ trẻ, GV có thể xây dựng một số 

trải nghiệm cho trẻ ở gia đình và dán ở đó để cha mẹ trẻ học hỏi, hay những 

chú ý của GV về các nội dung giáo dục LNA cho trẻ ở mỗi giai đoạn, những 

sản phẩm của trẻ, hình ảnh của trẻ được GV ghi lại trong quá trình trẻ thể hiện 

giá trị nhân ái. 

d. Trao đổi với cha mẹ trẻ qua thư điện tử, trang mạng xã hội 

Đây là một hình thức rất tiện lợi và kịp thời nhưng không tốn kém có 

thể thu hút nhiều cha mẹ trẻ cùng tham gia. GV có thể tiến hành theo các 

bước sau:  

- Trong buổi họp cha mẹ trẻ đầu năm GV có thể giao cho một cha mẹ 

trẻ lập một hòm thư riêng của lớp sau đó thông báo đến toàn bộ cha mẹ trẻ để 

cha mẹ trẻ có thể biết cách truy cập.  

- GV cũng có thể lấy số điện thoại của các cha mẹ trẻ để lập một trang 

liên lạc riêng như zalo hay facebook riêng của lớp.  
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- Các thông tin về trẻ về các hoạt động của lớp sẽ được GV cập nhập 

hàng ngày, các nội dung giáo dục LNA, các trải nghiệm về LNA sẽ được giáo 

viên thông tin trên trang web để cha mẹ trẻ nắm được thông tin. GV cũng có 

thể giới thiệu với cha mẹ trẻ về các trang web về cách chăm sóc giáo dục trẻ ở 

gia đình để cha mẹ trẻ cùng tham khảo.  

e. Mời cha mẹ trẻ đến tham gia các hoạt động giáo dục LNA qua trải 

nghiệm của trẻ ở trường MN 

Đây là những cơ hội tốt để GV tạo ấn tượng tích cực đối với cha mẹ 

trẻ. Cha mẹ trẻ sẽ cảm thấy thoải mái với lớp/trường và cảm nhận được cách 

giáo dục của GV. Các hoạt động trải nghiệm của trẻ cần lấy trẻ làm trung tâm, 

trẻ được tham gia nhiều hoạt động, trẻ tự tin thể hiện bản thân với các bạn 

xung quanh. GV cũng cần thiết kế hoạt động trải nghiệm có sự tham gia, hỗ 

trợ của cha mẹ trẻ.   

Cuối mỗi hoạt động, cần dành thời gian cho cha mẹ trẻ trao đổi, cha mẹ 

trẻ có thể nêu cảm nhận của mình về buổi trải nghiệm của cha mẹ trẻ và mong 

muốn của cha mẹ trẻ trong những trải nghiệm sắp tới.  

d. Xây dựng một số tài liệu hướng dẫn cha mẹ về cách giáo dục LNA 

cho trẻ ở gia đình 

Đây là tài liệu tham khảo hữu ích giúp cha mẹ trẻ chủ động trong việc 

giáo dục LNA cho trẻ ở gia đình. Tuy nhiên, đòi hỏi GV phải mất thời gian và 

nhiều công sức trong việc xây dựng tài liệu cho cha mẹ trẻ.  

Tài liệu cần ngắn gọn, dễ hiểu, là những chỉ dẫn đơn giản, tránh dài 

dòng. Nội dung của tài liệu tùy vào khả năng của mỗi GV, tài liệu có thể chỉ 

là những nội dung giáo dục LNA và một số cách gợi ý cha mẹ trẻ giáo dục 

LNA cho trẻ ở gia đình.  

  Có thể thấy, để giáo dục LNA cho trẻ đạt hiệu quả thì phụ thuộc rất lớn 

vào công tác phối hợp với cha mẹ trẻ, trong quá trình thực hiện GV cần linh 

hoạt sử dụng các hình thức phù hợp và cũng có thể kết hợp các hình thức 

trong suốt quá trình giáo dục LNA cho trẻ đạt hiệu quả.  
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Kết luận chương 3 

1. Việc xây dựng hoạt động giáo dục LNA cho trẻ 5-6 tuổi qua trải 

nghiệm cần tuân theo 3 nguyên tắc sau: Tạo cơ hội cho trẻ trải nghiệm trong 

các tình huống đa dạng của cuộc sống; Tạo ra các quan hệ hợp tác của trẻ với 

bạn và mọi người xung quanh; Hoạt động giáo dục LNA phù hợp với đặc 

điểm lứa tuổi và tận dụng tối đa sự khác biệt của mỗi trẻ để tạo ra hiệu quả 

giáo dục. Các hoạt động giáo dục LNA cho trẻ 5-6 tuổi qua trải nghiệm ở 

trường mầm non tiến hành theo mô hình của David Kolb. 

  2. Để xây dựng các hoạt động giáo dục LNA cho trẻ 5-6 tuổi qua trải 

nghiệm ở trường MN cần bắt đầu từ việc xác định mục tiêu, lựa chọn nội 

dung và hoạt động, xác định các dạng hoạt động đến việc xây dựng các hoạt 

động giáo dục LNA cho trẻ mẫu giáo theo 4 giai đoạn: Trẻ được trải nghiệm; 

Trẻ được chia sẻ cảm xúc, suy nghĩ, phản hồi kinh nghiệm; Trẻ đúc kết kinh 

nghiệm, hình thành khái niệm/rút ra bài học; Trẻ tích cực vận dụng kinh 

nghiệm vào trong cuộc sống.  

  3. Các hoạt động giáo dục LNA cho trẻ 5-6 tuổi nếu được tổ chức hợp 

lý sẽ giúp việc giáo dục LNA đạt hiệu quả cao hơn, trẻ có nhiều cơ hội để 

thực hành, trải nghiệm, được chia sẻ, phản hồi kinh nghiệm và cùng giáo viên 

rút ra những bài học về những việc nên làm và những việc không nên làm. Để 

giáo dục LNA cho trẻ 5-6 tuổi qua trải nghiệm có hiệu quả cần đảm bảo 

các điều kiện về phía GV, trẻ, điều kiện cơ sở vật chất và sự phối kết hợp 

với cha mẹ trẻ.  
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  CHƯƠNG 4. THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM 

4.1. Khái quát về quá trình thực nghiệm 

4.1.1. Mục đích thực nghiệm 

- Thực nghiệm nhằm kiểm tra tính hiệu quả và tính khả thi của các 

hoạt động giáo dục LNA cho trẻ 5-6 tuổi.  

- Thực nghiệm sư phạm vòng 1: Nhằm mục đích thử nghiệm ban đầu, 

rút kinh nghiệm, điều chỉnh các hoạt động cụ thể để triển khai thực nghiệm 

sư phạm vòng 2. 

- Thực nghiệm sư phạm vòng 2: Nhằm mục đích kiểm chứng, hoàn 

chỉnh việc thực nghiệm sư phạm của luận án để khẳng định rõ hơn hiệu quả 

của các hoạt động giáo dục LNA cho trẻ 5-6 tuổi qua trải nghiệm.  

4.1.2. Nội dung thực nghiệm 

 Thực nghiệm các hoạt động giáo dục LNA cho trẻ 5-6 tuổi qua trải 

nghiệm theo tiến trình đã đề xuất trong luận án: 

  - Xác định mục tiêu, nội dung, các dạng hoạt động và hoạt động giáo 

dục LNA cho trẻ 5-6 tuổi. 

  - Hướng dẫn tổ chức hoạt động giáo dục LNA cho trẻ 5-6 tuổi qua trải 

nghiệm ở trường MN với 4 giai đoạn: Trẻ được trải nghiệm; Tạo cơ hội (diễn 

đàn) cho trẻ chia sẻ, phản hồi kinh nghiệm; Trẻ đúc kết kinh nghiệm, hình 

thành khái niệm/rút ra bài học; Khuyến khích trẻ tích cực thể hiện hành vi 

nhân ái trong cuộc sống.  

  - Xây dựng các điều kiện đảm bảo hiệu quả hoạt động giáo dục LNA 

cho trẻ 5-6 tuổi ở trường MN.  

  Trong quá trình tổ chức hoạt động trải nghiệm để giáo dục LNA cho trẻ 

chúng tôi lựa chọn một số hoạt động trải nghiệm dưới hình thức hoạt động vui 

chơi, hoạt động lao động, hoạt động lễ hội.  

  Còn lớp đối chứng vẫn thực hiện những nội dung và hoạt động trong  

Chương trình hiện hành mà hiện nay trên cả nước đang thực hiện trong đó các 

hoạt động trải nghiệm của trẻ không diễn ra theo quy trình 4 giai đoạn: Trẻ 

được trải nghiệm; Tạo cơ hội (diễn đàn) cho trẻ chia sẻ, phản hồi kinh 
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nghiệm; Trẻ đúc kết kinh nghiệm, hình thành khái niệm/rút ra bài học; 

Khuyến khích trẻ tích cực thể hiện hành vi nhân ái trong cuộc sống.  

4.1.3. Đối tượng, thời gian và địa điểm thực nghiệm  

 Thực nghiệm được tiến hành tại hai trường MN trên địa bàn thành 

phố Hà Nội. 

- Thực nghiệm vòng 1, gồm 1 nhóm thực nghiệm 30 trẻ tại lớp mẫu 

giáo lớn A1 Trường MN Công ty may X20. Thực nghiệm ở diện hẹp nhằm 

thăm dò tính phù hợp của các hoạt động vào tháng 10/2014. 

- Thực nghiệm vòng 2 gồm: 121 trẻ ((60 trẻ đang học tại Trường MN 

thực hành Hoa Hồng, Đống Đa (nội thành) và 61 trẻ tại Trường MN Cổ Bi, 

Gia Lâm (ngoại thành)) trên địa bàn thành phố Hà Nội. Trong đó có 61 trẻ ở 

hai trường ở nhóm thực nghiệm, 60 trẻ làm nhóm đối chứng nhằm khẳng định 

tính khả thi và hiệu quả của các hoạt động. Thực nghiệm được tiến hành từ 

tháng 11/2014 đến tháng 6/2015. 

 Điều kiện tiến hành TN: 

  Thực nghiệm sư phạm được tiến hành trong điều kiện bình thường. 

Nhóm thực nghiệm và đối chứng đều thực hiện chương trình giáo dục mầm 

non, các điều kiện thực hiện chương trình và các điều kiện khác như nhau. 

Nhóm thực nghiệm thực hiện theo các hoạt động mà chúng tôi đã xây dựng.  

4.1.4. Tiến trình thực nghiệm 

 - Chọn mẫu TN và ĐC tương đương nhau về số lượng và mức độ hình 

thành LNA của trẻ ở hai trường: Trường MN Cổ Bi và Trường MN Long 

Biên, trong đó chú ý đến số lượng tương đương giữa trẻ nam và trẻ nữ (Lớp 

ĐC là 32 nam và 28 nữ, lớp TN là 28 nam và 33 nữ). 

 - Tập huấn cho GV về mục đích, nội dung, cách tiến hành tổ chức theo 

các hoạt động đã đề ra. Phổ biến cho GV lớp thực nghiệm các cơ sở lý luận 

cần thiết, về các hoạt động và cách tiến hành trong điều kiện của trường. 

- Chuẩn bị các điều kiện cần thiết về các nguyên vật liệu, đồ dùng, đồ 

chơi.... để tiến hành thực nghiệm. 

- Ở cả hai vòng thực nghiệm đều tiến hành như sau: 
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 + Tiến hành đo đầu vào trước TN và đầu ra sau TN về mức độ biểu hiện 

LNA của trẻ 5-6 tuổi nhóm ĐC và TN bằng các bài tập đo. Chúng tôi tiến 

hành đo trên cả ba mặt nhận thức, tình cảm và hành vi nhân ái cho trẻ 5-6 tuổi 

kết hợp với hỏi ý kiến giáo viên và cha mẹ trẻ về các biểu hiện của trẻ ở lớp 

thực nghiệm và lớp đối chứng.  

 + Tổ chức triển khai các nội dung thực nghiệm cho lớp thực nghiệm. Trẻ 

lớp đối chứng thực hiện hoạt động theo nội dung và hoạt động Chương trình 

hiện hành. 

         + Phân tích, so sánh, đối chiếu kết quả trước và sau thực nghiệm của lớp 

đối chứng và lớp thực nghiệm sau TN. Sử dụng phần mềm SPSS để xử lý các 

kết quả thu được. 

 4.1.5. Phương pháp đánh giá kết quả thực nghiệm 

 LNA là giá trị nhân cách quan trọng của con người được thể hiện ở ba 

mặt nhận thức, tình cảm, hành vi. Việc đánh giá LNA được thực hiện trên 3 

mặt trên thông qua tiêu chí đánh giá và thang đánh giá (phụ lục 3). 

 Ngoài việc xây dựng các tiêu chí và và cho điểm các tiêu chí để đánh 

giá và xếp loại các mức độ biểu hiện LNA của trẻ trước và sau thực nghiệm 

chúng tôi còn sử dụng phần mềm SPSS 16.0 để mô tả, so sánh dữ liệu thu 

được. (Cách mô tả và xử lý dữ liệu ở phụ lục 10).  

 * Cách đánh giá 

 a. Đánh giá nhận thức của trẻ về LNA 

 Đánh giá nhận thức của trẻ được thực hiện thông qua hệ thống câu hỏi 

kết hợp sử dụng tài liệu trực quan nhằm giúp trẻ dễ hiểu yêu cầu của người 

nghiên cứu. Đánh giá nhận thức qua 3 tình huống trong tranh (Phụ lục 5 và 

phụ lục 6).  

 Trong quá trình đánh giá, sử dụng các câu hỏi sau đây:  

- Con nhìn thấy gì trong tranh?  

- Các bạn trong tranh đang làm gì? 

- Tại sao các bạn lại làm như vậy? 

- Con nghĩ khi làm việc đó, bạn cảm thấy thế nào? Có vui không? 
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- Con muốn làm giống như bạn không? Tại sao? 

Đối với mỗi tranh cụ thể, nếu trẻ khó trả lời, người nghiên cứu có thể 

đưa thêm các câu hỏi cụ thể, gợi ý cho trẻ dễ hiểu câu hỏi, để thu được thông 

tin chính xác nhất. 

 b. Đánh giá hành vi nhân ái của trẻ 

 Đánh giá hành vi nhân ái của trẻ thông qua các bài tập tình huống (Phụ 

lục 6 và phụ lục 7). 

 Người nghiên cứu quan sát hành vi của trẻ và xác định các biểu hiện 

đồng cảm, quan tâm, chia sẻ, giúp đỡ... của trẻ trong quá trình hoạt động từ 

khi bắt đầu hoạt động đến khi kết thúc. Để lưu được thông tin đủ và chính 

xác, cần sử dụng máy ghi hình để xem lại nhiều lần. Người nghiên cứu cho 

điểm theo các tiêu chí đã cho theo phụ lục. 

 c. Đánh giá tình cảm nhân ái của trẻ  

 Việc đánh giá tình cảm của trẻ được thực hiện qua các câu hỏi liên 

quan đến các tình huống trong tranh cũng như quan sát các biểu hiện của trẻ  

qua bài tập đánh giá hành vi, đồng thời, sử dụng các câu hỏi dưới đây: 

 - Khi đến lớp, nhìn thấy các bạn buồn (vui, lo lắng...) con thấy thế nào? 

Có muốn làm điều gì đó cho bạn đỡ buồn không?... 

 - Khi con chơi, làm việc gì đó cùng bạn, con có muốn biết lúc đó bạn 

có vui hay buồn, mệt mỏi hay khỏe mạnh, thích thú hay chán nản...không? tại 

sao con muốn biết điều đó?  

 - Khi thấy bạn có biểu hiện vui, buồn, mệt mỏi, chán nản...con muốn 

làm gì? Tại sao con muốn làm như vậy?  

    - Khi thấy ai đó cần giúp đỡ (buồn, thiếu đồ chơi, dụng cụ..., mệt, ngã...) 

con có muốn giúp đỡ họ không? Tại sao con muốn làm như vậy? Con có thấy 

vui khi làm điều đó không?  

    - Khi thấy bạn bị đánh, mắng, các bạn khác không cho chơi cùng, bị 

giằng đồ chơi..., con có muốn can ngăn để bảo vệ bạn không? Tại sao con 

muốn làm như vậy?  
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  - Khi thấy bạn hay ai đó làm điều gì sai và đã sửa lỗi, con có muốn tha 

thứ cho họ không? Tại sao con muốn tha thứ cho họ? Nếu họ chưa biết lỗi, 

con có ghét họ không? Tại sao?  

4.2. Phân tích kết quả thực nghiệm 

4.2.1. Phân tích kết quả thực nghiệm thăm dò 

 Thực nghiệm thăm dò tiến hành thử nghiệm một số nội dung trong 

chương trình thực nghiệm chính thức. Tuy nhiên, để đáp ứng những mục tiêu 

đã đề ra ở trên, việc lựa chọn nội dung thực nghiệm thăm dò phải đảm bảo các 

yêu cầu cơ bản như phù hợp với các hoạt động ở trường mầm non; tạo ra 

được những chuyển biến nhất định về mức độ hình thành LNA ở trẻ ở cả nhận 

thức, tình cảm, hành vi; đảm bảo tính kinh tế và hiệu quả về mặt tổ chức thực 

nghiệm. Chúng tôi đã thử nghiệm một số hoạt động giáo dục đã được trình 

bày ở chương 3 với các nội dung cụ thể sau:  

 - Xác định mục tiêu, nội dung, các hoạt động giáo dục LNA cho trẻ 5-6 

tuổi qua trải nghiệm tại thời điểm tiến hành thực nghiệm: Hướng dẫn GV xác 

định mục tiêu, nội dung và lựa chọn các dạng hoạt động giáo dục LNA phù 

hợp với từng thời điểm và điều kiện thực tế của trường lớp.  

  - Hướng dẫn tổ chức hoạt động giáo dục LNA cho trẻ 5-6 tuổi qua trải 

nghiệm ở trường MN 

  Hướng dẫn GV thực hiện việc giáo dục LNA cho trẻ 5-6 tuổi qua trải 

nghiệm theo quy trình chặt chẽ gồm 4 giai đoạn: Trẻ được trải nghiệm; Tạo 

cơ hội cho trẻ chia sẻ, phản hồi kinh nghiệm; Trẻ đúc kết kinh nghiệm hình 

thành khái niệm; Khuyến khích trẻ tích cực thể hiện hành vi trong cuộc sống.   

  - Xây dựng các điều kiện đảm bảo hiệu quả hoạt động giáo dục LNA 

cho trẻ 5-6 tuổi qua trải nghiệm ở trường MN 

  Hướng dẫn GV xây dựng môi trường vật chất và tinh thần giàu tính 

nhân ái và phối hợp với gia đình để thống nhất giáo dục.  

  Mặc dù một số nội dung của các hoạt động không đưa vào thực nghiệm 

thăm dò nhưng qua việc thực hiện các hoạt động đã đề xuất, chúng tôi xác 
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định được cách thức tổ chức và điều kiện tiến hành để có thể chuẩn bị cho 

thực nghiệm chính thức.   

 Kết quả khảo sát trước và sau TN thăm dò được xử lý bằng phương pháp 

toán thống kê và được thể hiện ở bảng 4.1. 

Bảng 4.1. Mức độ hình thành LNA của trẻ 5-6 tuổi trước và sau TN thăm dò 
 

 Mức độ Nhận thức Tình cảm Hành vi Tổng 

Trước TN 2.93 1.73 2.87 7.53 
Sau TN 3.36 3.13 3.47 9.96 

   Qua bảng 4.1 và quan sát trẻ trong suốt quá trình thực nghiệm thăm dò, 

chúng tôi nhận thấy mức độ hình thành LNA của trẻ 5-6 tuổi đã được phát 

triển cao hơn trước TN, cụ thể:  

 a. Mức độ hình thành LNA của trẻ 5-6 tuổi sau TN đã phát triển cao hơn 

so với trước TN cả về nhận thức, tình cảm và hành vi 

 Về nhận thức: Nếu trước TN, điểm trung bình cộng (TBC) của trẻ chỉ đạt 

được 2.93 điểm thì sau TN thăm dò đã lên 3.36 (chênh lệch 0.43 điểm). Điều 

này cho thấy nhận thức của trẻ đã phát triển từ việc còn chưa biết đầy đủ các 

biểu hiện, dấu hiện về LNA, chưa hiểu được ý nghĩa cụ thể của những hành vi 

nhân ái thì sau TN, trẻ đã biết đầy đủ hơn những biểu hiện, những dấu hiệu về 

LNA và bước đầu nêu được ý nghĩa của những hành vi nhân ái trong cuộc sống. 

 Về tình cảm: Nếu trước TN, điểm TBC của trẻ chỉ đạt 1.73 thì sau TN 

thăm dò đã lên đến 3.13 (chênh lệch 1.4). Trước thực nghiệm, trẻ chưa biết 

biểu hiện tình cảm, một số trẻ chỉ bước đầu biết thể hiện mong muốn của bản 

thân về LNA. Sau TN, trẻ biết thể hiện mong muốn của bản thân và bước đầu 

biết thể hiện cảm xúc, tình cảm của mình phù hợp. 

 Về hành vi: Nếu trước TN, điểm TBC của trẻ chỉ đạt 2.87 thì sau TN 

thăm dò đã lên đến 3.47 (chênh lệch 0.6). Trước TN, hành vi của trẻ còn 

mang tính bột phát, trẻ thích thì làm, không thích thì không làm và cũng 

không thấy rằng nếu thực hiện hành vi nhân ái thì sẽ đem lại niềm vui cho 

người khác. Sau TN, trẻ đã bước đầu biết xác định được những đối tượng, 

hoàn cảnh cần LNA, biết thực hiện hành vi nhân ái với mọi người xung 
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quanh, tuy nhiên những hành vi nhân ái của trẻ còn mang nặng tính cảm tính và 

tính tình huống.                                                                          

 b. Kết quả GD LNA của trẻ 5-6 tuổi diễn ra không đồng đều ở các mặt 

nhận thức, tình cảm, hành vi 

 Trước TN, tình cảm của trẻ ở mức độ thấp nhất, nhận thức của trẻ ở mức 

độ cao nhất. Điều này cho thấy so với tình cảm và hành vi, trẻ có nhận thức 

về LNA tốt hơn, trẻ đã biết thực hiện một số hành vi nhân ái, tuy nhiên việc 

thể hiện cảm xúc, tình cảm của trẻ còn hạn chế. Sau TN thăm dò, qua quá 

trình tác động của các hoạt động, tình cảm của trẻ có mức độ thay đổi cao hơn 

so với nhận thức và hành vi, tuy nhiên điểm trung bình vẫn thấp hơn nhận 

thức và hành vi. Điều đó cho thấy hiệu quả của các hoạt động.  

 c. Quan sát trẻ qua 4 giai đoạn trải nghiệm cho thấy trẻ hào hứng tham 

gia các hoạt động, biểu hiện hành vi nhân ái của trẻ được thể hiện rõ nét hơn.  

  Trẻ hào hứng chia sẻ những xúc cảm, suy nghĩ của mình với mọi người 

xung quanh và sau mỗi trải nghiệm trẻ đều được cùng cô rút ra những bài học 

cho bản thân. Trẻ đã biết cần phải làm gì trong những tình huống cụ thể. 

 d. Biểu hiện LNA của trẻ trai và trẻ gái có sự khác biệt. Khi tham gia 

vào hoạt động trải nghiệm, chúng tôi nhận thấy trẻ gái có biểu hiện về xúc 

cảm, tình cảm và hành vi nhân ái rõ hơn và phong phú hơn trẻ trai và có sự 

chuyển biến nhanh hơn trẻ trai. Về các nội dung giáo dục, trẻ gái có thiên 

hướng thể hiện sự đồng cảm, quan tâm, chia sẻ, bao dung rõ hơn các nội dung 

khác; trẻ trai có thiên hướng muốn được giúp đỡ, bảo vệ bạn, nhất là các em 

nhỏ, rõ hơn các nội dung khác. Điều này cho thấy sự khác biệt về giới tính đã 

ảnh hưởng đến việc tiếp nhận các tác động giáo dục ở trẻ lứa tuổi này. 

 Kết quả TN thăm dò cho phép chúng tôi rút ra những nhận xét quan 

trọng cho việc triển khai thực nghiệm chính thức sau đây:  

 - Trẻ 5-6 tuổi có khả năng tiếp nhận chương trình thực nghiệm các hoạt 

động giáo dục LNA qua trải nghiệm ở trường MN. 
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 - GVMN có trình độ từ trung cấp sư phạm trở lên đều có khả năng thực hiện 

chương trình TN giáo dục LNA cho trẻ 5-6 tuổi qua trải nghiệm ở trường MN. 

 - Việc triển khai TN không gây ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện CT 

GDMN và các hoạt động của trẻ ở trường MN. 

 - Tuy nhiên để đảm bảo hiệu qủa của TN, cần lưu ý đến các vấn đề sau 

đây khi triển khai TN chính thức:  

 + Ngoài việc tăng cường các nội dung và thời gian thực hiện chương 

trình TN chính thức so với chương trình TN thăm dò, cần chú ý hơn đến việc 

giáo dục tình cảm, thái độ và hành vi nhân ái của trẻ phù hợp với tình huống và 

hoàn cảnh.  

 + Tăng cường trải nghiệm cho trẻ về LNA trong các hoạt động và có thể 

thực hiện ở mọi lúc, mọi nơi và cần chú ý đến sự khác biệt về giới tính trong 

việc tiếp nhận các tác động giáo dục LNA qua trải nghiệm. 

 + Tổ chức trải nghiệm theo 4 giai đoạn, chú ý khuyến khích trẻ thể hiện 

LNA bằng các hành động và cử chỉ, lời nói phù hợp với tâm trạng, hoàn cảnh 

cụ thể. 

 + Định hướng rõ việc giáo dục cá biệt trên cơ sở phân loại mức độ nhận 

thức, tình cảm, hành vi của trẻ, chú ý đến đặc điểm cá nhân và hoàn cảnh gia 

đình để đảm bảo việc giáo dục LNA được tiến hành trên khả năng của trẻ.  

 Trên đây là căn cứ quan trọng để chúng tôi điều chỉnh chương trình thực 

nghiệm nhằm nâng cao hiệu quả giáo dục LNA cho trẻ 5-6 tuổi, khẳng định 

ưu thế của chương trình TN trên thực tiễn.  

 4.2.2. Phân tích kết quả thực nghiệm chính thức  

 Sau một thời gian sử dụng các hoạt động đã đề xuất thông qua trải 

nghiệm, chúng tôi tiến hành kiểm tra đo đầu ra và kiểm tra mức độ hình thành 

LNA ở  nhóm đối chứng và nhóm thực nghiệm bằng các câu hỏi và bài tập đã 

trình bày ở phần trên.  
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4.2.2.1. Mức độ hình thành lòng nhân ái của trẻ 5-6 ở lớp đối chứng và 

thực nghiệm trước thực nghiệm  

 Kết quả được thể hiện ở bảng sau:  

Bảng 4.2. Mức độ hình thành LNA của trẻ lớp ĐC và TN trước TN 
 

Lĩnh 
vực 

Mức 
độ 

 

Lớp ĐC Lớp TN 

Trai Gái Tổng Trai Gái Tổng 

SL (%) SL (%) SL (%) SL (%) SL  (%) SL (%) 

Nhận 
thức 

Cao 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 
Trung 
bình 

11 34.4 18 64.3 29 48.3 10 35.7 23 69.7 33 54.1 

Thấp 21 65.6 10 35.7 31 51.7 18 64.3 10 30.3 28 45.9 

Tình 
cảm 

Cao 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 
Trung 
bình 

0 0.0 1 3.6 1 1.7 0 0.0 2 6.1 2 3.3 

Thấp 32 100 27 96.4 59 98.3 28 100.0 31 93.9 59 96.7 

Hành 
vi 

Cao 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 2 6.1 2 3.3 
Trung 
bình 

16 50.0 22 78.6 38 63.3 7 25.0 18 58.1 25 41.0 

Thấp 16 50.0 6 21.4 22 36.7 21 75.0 13 41.9 34 55.7 

Tổng 

Cao 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 3.0 1 1.6 
Trung 
bình 

7 21.9 10 35.7 17 28.3 6 21.4 11 33.4 17 27.9 

Thấp 25 78.1 18 64.3 43 71.7 22 78.6 21 63.6 43 70.5 

 

Biểu đồ 4.1. Mức độ hình thành LNA của trẻ lớp ĐC và TN trước TN 

 Kết quả khảo sát mức độ hình thành LNA của trẻ 5-6 tuổi ở hai nhóm 

TN và ĐC được thể hiện ở bảng 4.2  và biểu đồ 4.1 cho thấy:  
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- Nhìn tổng thể, mức độ hình thành LNA ở lớp ĐC và TN là tương 

đương nhau và chưa cao. Cụ thể: Có rất ít trẻ đạt ở mức độ cao. Ở nhóm ĐC 

không có trẻ nào, ở nhóm TN có một trẻ chiếm 1.6%. Mức độ TB ở hai nhóm 

TN và ĐC là tương đương nhau và đạt tỉ lệ gần 30% (ở nhóm ĐC là 28.3%, 

nhóm TN chiếm 27.9%). Trẻ ở mức độ thấp chiếm tỉ lệ cao nhất, ở nhóm ĐC 

chiếm 71.7%, ở nhóm TN chiếm 70.5%. 

 Qua quan sát và trao đổi với trẻ, chúng tôi thấy mức độ tương đồng về 

việc hình thành LNA của trẻ hai nhóm TN và ĐC cũng như sự chưa đồng đều 

về nhận thức, thái độ hành vi của trẻ được thể hiện như sau:  

  Những trẻ đạt mức độ cao: Không có trẻ nào đạt mức độ cao ở nhận 

thức và tình cảm, chỉ có hai trẻ đạt mức độ cao ở hành vi. Trong quá trình 

khảo sát hành vi, chúng tôi thấy những trẻ này đã nhanh chóng nhận ra các 

tình huống với các đối tượng cần giúp đỡ trong bài tập khảo sát như bạn 

không có chỗ ngồi, thiếu giấy, cô giáo rơi bút và thực hiện hành động chia sẻ 

giúp đỡ mà không cần phải nhắc nhở. 

 Những trẻ đạt mức độ trung bình: trẻ ở mức độ này cũng biết được các 

biểu hiện về LNA là quan tâm, chia sẻ, giúp đỡ, tha thứ, nhưng trẻ không giải 

thích được tại sao lại như vậy, hoăc có giải thích nhưng không đúng, không rõ 

(Bạn Tùng Lâm, Anh Thư trả lời vì cô giáo dạy  thế, vì con nghĩ là con phải 

làm giúp bạn). Về thái độ, cũng có mong muốn thể hiện LNA với các bạn, cô 

giáo nhưng không thể hiện cảm xúc ra ngoài, hoặc thể hiện không phù hợp 

với hoàn cảnh, tình huống cụ thể (trẻ không thể hiện cảm xúc vui, hào hứng 

khi giúp bạn). Trẻ đã xác định được tình huống cần giúp đỡ, chia sẻ hoặc phải 

tha thứ cho bạn... nhưng lại không chủ động thực hiện hành động ngay mà cần 

phải sự nhắc nhở gợi ý của cô giáo mới thực hiện, hoặc yêu cầu từ người khác... 

 Trẻ ở mức độ thấp: trẻ không chỉ nhận thức yếu kém, mà khó nhận thấy 

tình cảm tích cực ở trẻ và hành vi trẻ thường thiếu thiện chí. Biểu hiện của trẻ 

ở mức độ này theo hai hướng: một số trẻ chỉ chăm chú vào trò chơi, việc làm 

của mình, mong làm cho nhanh và không quan tâm, để ý đến các bạn xung 

quanh, khi cô giáo nhắc nhở, trẻ cũng không chia sẻ giấy bút cho bạn (Trẻ tỏ 

thái độ không quan tâm đến các bạn và cô giáo, không hợp tác, chia sẻ với 

bạn trong quá trình chơi); một số trẻ cũng hay để ý đến xung quanh, nhưng 

không tự giác thực hiện hành động chia sẻ, giúp đỡ mặc dù cô giáo, bạn đề 

nghị, thậm chí còn nói “con không cho bạn ấy, con ghét bạn ấy”. 
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- Xét theo từng mặt, mức độ hình thành LNA của trẻ ở các hai lớp ĐC 

và TN thể hiện chưa đồng đều về nhận thức, thái độ, hành vi. Nhận thức của 

trẻ đạt mức độ cao hơn so với thái độ và hành vi: Nếu về nhận thức, tình cảm 

không có trẻ nào đạt mức độ cao thì về hành vi chỉ có 1.6% trẻ ở lớp TN; 

Ngược lại, ở mức độ thấp, có 71.7% lớp ĐC và 70.5% ở lớp TN % trẻ,  trong 

đó về hành vi có 36.7% ở lớp ĐC và 55.7% trẻ ở lớp TN, về tình cảm có 

98.3% trẻ ở lớp ĐC và 96.7% trẻ ở lớp TN, về nhận thức có 51.7% trẻ lớp ĐC 

và 45.9% trẻ ở lớp TN. 

 Qua quan sát biểu hiện của trẻ ở các mặt nhận thức, tình cảm, hành vi, 

chúng  tôi thấy trẻ có những biểu hiện cụ thể sau:   

 + Về nhận thức: Nhận thức của trẻ về LNA chỉ ở mức độ biết, chưa đạt 

đến mức độ hiểu; phần lớn trẻ ở cả hai nhóm chỉ trả lời được câu hỏi về các 

biểu hiện LNA, rất lúng túng khi giải thích ý nghĩa của nó (Khi hỏi vì sao con 

giúp bạn thì Minh Anh và rất nhiều bạn trong lớp trả lời vì con thấy thế, vì bố mẹ nói 

thế); một số trẻ không trả lời hoặc nói không biết (trẻ im lặng không trả lời)... 

 +Về tình cảm: Trẻ thường thể hiện mong muốn được quan tâm, chia sẻ, 

giúp đỡ cho những người gần gũi với chúng như bạn thân, cô giáo bố mẹ, còn 

những ai không thích, trẻ trả lời ngay là không muốn vì không yêu bạn ấy, 

ghét bạn ấy. Quan sát thái độ của trẻ cho thấy một số trẻ thể hiện thái độ đúng 

với tình huống hoàn cảnh, số khác thể hiện thái độ không thiện chí (Minh Anh 

không chơi với Anh Khôi khi thấy Anh Khôi tỏ ra không thích, vùng vằng và 

nhất quyết không chơi với bạn), có trẻ không biểu lộ cảm xúc, khó nhận biết 

(Huyền, Trâm Anh và nhiều trẻ khác khi giúp bạn hay khi làm việc gì cho bạn đều 

không biểu lộ cảm xúc gì ra bên ngoài). 

 +Về hành vi: Chỉ có số ít trẻ có biểu hiện quan tâm đến bạn, môi trường 

xung quanh qua bài tập khảo sát. Khi GV yêu cầu trẻ thực hiện bài tập vẽ 

“Quả bưởi” những trẻ này chạy đến bàn đã được bố trí sẵn và nhận ra ngay là 

thiếu ghế và nói với bạn hoặc hỏi cô giáo lấy ghế, có trẻ quan sát xung quanh 

và chạy đi tìm ghế ngay. Những trẻ này khi thấy cô giáo đánh rơi bút đã cúi 

xuống nhặt bút và đưa cho cô giáo. Tuy nhiên, phần lớn trẻ chỉ quan tâm đến 

việc thực hiện nhiệm vụ vẽ mà vội vàng chạy đến bàn vẽ, tranh nhau ghế, 

giấy và không nhường bạn, khi giáo viên yêu cầu đi lấy ghế thì không chịu đi, 

và cũng không chia sẻ giấy cho bạn. Những trẻ này cũng không để ý đến hành 

động đánh rơi bút của giáo viên và khi được đề nghị, có trẻ quay lại nhặt bút 
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cho cô, có trẻ phớt lờ không quay lại nhặt. Đối với tình huống đánh rơi rổ đồ 

chơi, rất nhiều trẻ nhìn thấy cô giáo và người khác đánh rơi bút và đánh rơi đồ 

chơi nhưng không chạy ra giúp, vẫn ngồi chơi cho đến khi cô nhờ giúp thì 

cũng chỉ có một vài bạn chạy đến giúp cô. Điều đó cho thấy ở trẻ chưa hình 

thành việc quan tâm, chia sẻ đến người khác một cách thường xuyên và 

thường làm việc đó khi được nhắc nhở.  

 - Có sự tương quan tỉ lệ thuận giữa ba mặt nhận thức, thái độ và hành 

vi. Qua khảo sát, chúng tôi thấy, thường những trẻ có nhận thức tốt, thái độ 

của trẻ cũng thiện chí, tích cực và phản ứng của trẻ trước các tình huống cần 

thể hiện LNA cũng nhanh nhạy và hành động có hiệu quả (Thu Hà có nhận 

thức rất tốt về LNA, biết giải thích nguyên nhân và ý nghĩa của hành động 

nhân ái, trong lớp Thu Hà thường chủ động giúp đỡ bạn, thấy cô có vẻ mệt 

mỏi hay buồn rầu là chạy đến hỏi thăm cô); Ngược lại, những trẻ nhận thức 

không đúng, không tốt thì biểu hiện thái độ không rõ, không thiện chí, không 

quan tâm đến bạn, mọi người xung quanh nên trẻ cũng không thực hiện hành 

động giúp đỡ, chia sẻ thậm chí có hành động tiêu cực (Hải là một bạn lì lợm 

trong lớp, không bao giờ Hải giúp đỡ cô và các bạn, khi hỏi về các biểu hiện 

về LNA Hải không trả lời, thường im lặng). Một số ít trẻ có nhận  thức về 

LNA tốt nhưng việc thể hiện tình cảm và hành vi còn hạn chế.  

 - Có sự chênh lệch về điểm trung bình về các mặt nhận thức, thái độ và 

hành vi của trẻ ở hai lớp TN và ĐC. Mức độ hình thành LNA của trẻ ở cả lớp 

TN và ĐC diễn ra không đồng đều ở nhận thức, tình cảm và hành vi. Nhận 

thức và hành vi của trẻ chủ yếu đạt mức TB và thấp, tình cảm của trẻ chủ yếu 

đạt mức thấp. Như vậy, so với nhận thức và hành vi thì tình cảm của trẻ có sự 

chênh lệch đáng kể. Điều này cũng thể hiện rõ qua kết quả quan sát. Trẻ rất ít 

khi biểu hiện tình cảm của mình ra bên ngoài, chỉ lúc nào trẻ vui quá, hay buồn 

quá thì những biểu hiện của trẻ mới rõ nét.  

 - Có sự chênh lệch về mức độ hình thành LNA của trẻ gái so với trẻ trai ở cả 

nhóm ĐC và nhóm TN về nhận thức, tình cảm và hành vi. Cụ thể:  

 Về nhận thức, hiểu biết của trẻ gái phong phú hơn trẻ trai. Trẻ gái nhận ra 

được nhiều biểu hiện về LNA, còn trẻ trai thường không chú ý nhiều đến các biểu 

hiện nhân ái của mọi người xung quanh.   

 Về tình cảm, trẻ gái thường bộc lộ tình cảm rõ hơn, sử dụng nhiều cách để 

thể hiện LNA phong phú, đa dạng hơn và để ý đến cách thức thể hiện cho phù hợp. 
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Trong khi đó, trẻ trai thường thể hiện không rõ nét, thường theo một vài cách đơn 

điệu về cả cử chỉ, điệu bộ, hành vi, trẻ không quan tâm nhiều đến cách thể hiện như 

thế nào. Trẻ bộc lộ tình cảm chỉ trong một vài tình huống, còn trong nhiều tình 

huống cả trẻ trai và trẻ gái đều không thể hiện tình cảm, thái độ ra bên ngoài.  

 Về hành vi, trẻ gái có thiên hướng trội về khả năng đồng cảm, quan tâm, chia 

sẻ, trong khi đó trẻ trai thường hướng nhiều đến hành động giúp đỡ, bảo vệ hơn, 

nhất là khi được khuyến khích động viên trẻ tích cực giúp đỡ bạn, cô giáo để khẳng 

định bản thân. Nếu xem xét ở tất cả các dấu hiệu thì trẻ gái có biểu hiện về LNA 

phong phú hơn trẻ trai, trẻ gái biết quan tâm, chia sẻ đến bạn nhiều hơn trẻ trai, 

trong các tình huống đa dạng hơn trẻ trai.  

 - Quan sát các biểu hiện cụ thể của LNA về đồng cảm, quan tâm, chia sẻ 

giúp đỡ, chúng tôi nhận thấy việc thể hiện các biểu hiện này còn chưa thường 

xuyên và chưa có tính chủ động, trẻ chủ yếu thể hiện sự quan tâm và giúp đỡ, ít thể 

hiện sự đồng cảm và chia sẻ hơn.  

 Tóm lại, kết quả khảo sát trước TN ở cả hai nhóm TN và ĐC cho thấy: 

trẻ 5-6 tuổi ở một số trường MN thành phố Hà Nội bước đầu đã có hiểu biết, 

thái độ và hành vi nhân ái với bạn và mọi người xung quanh. Tuy nhiên, mức 

độ hình thành LNA của trẻ ở các hai nhóm TN và ĐC đều chưa cao, chưa đạt 

mức độ yêu cầu giáo dục ở lứa tuổi này; Có sự chênh lệch về mức độ hình 

thành LNA của trẻ về các mặt nhận thức, thái độ và hành vi; Tuy vậy, vẫn có 

sự tương quan tỉ lệ thuận giữa các mặt nhận thức, thái độ và hành vi nhân ái 

của trẻ với mọi người và bạn bè xung quanh.  

Qua quan sát, trao đổi với trẻ, giáo viên MN và cha mẹ trẻ, chúng tôi 

thấy có một số nguyên nhân dẫn đến kết quả trên sau đây: 

 - Trong giáo dục LNA cho trẻ, GV chú ý đến cung cấp kiến thức cho 

trẻ hơn là hình thành thái độ, hành động thực tế. GV chưa chú ý giáo dục các 

đồng cảm, chia sẻ.  

 - Phương pháp giáo dục còn nặng về áp đặt, yêu cầu trẻ thực hiện nên 

trẻ thực sự chưa hiểu sự cần thiết của việc thực hiện các hành động nhân ái 

với mọi người xung quanh.  

 - Chưa mở rộng đối tượng cho trẻ tiếp xúc nên trẻ thường thực hiện 

hành vi nhân ái với những người gần gũi với chúng, trẻ chưa sẵn sàng thực 

hiện hành vi nhân ái với nhiều đối tượng, còn chưa tự tin, chưa biết cần phải 

thực hiện như vậy với mọi đối tượng. 
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 - Các trẻ trai còn chưa biết cách thể hiện LNA ra bên ngoài với mọi 

người xung quanh, chưa biết quan tâm và chia sẻ với mọi người, một phần là 

do đặc điểm về giới, một phần do quan niệm của GV chưa chú trọng đến vấn 

đề giáo dục LNA cho trẻ trai.  

 - Trẻ chưa được giáo dục cần quan tâm đến tâm trạng bản thân, cách 

ứng xử khi làm việc sai, hoặc khi thấy buồn, sợ hãi, lo lắng ... 

 - Hình thức tổ chức của GV còn chưa phong phú, GV chưa chú trọng 

đến việc giáo dục LNA cho trẻ trong các hoạt động khác, ngoài hoạt động vui 

chơi và học tập.  

 Dựa trên kết quả khảo sát trước TN, chúng tôi tiến hành thực nghiệm 

các hoạt động giáo dục LNA đã đề xuất ở chương 3 và có điều chỉnh chương 

trình thực nghiệm cho phù hợp với tình hình thực tiễn qua khảo sát trước TN 

ở các 2 nhóm TN và ĐC. 

 Thứ nhất, chương trình thực nghiệm chú ý tạo ra nhiều tình huống cho 

trẻ trải nghiệm để tích lũy kinh nghiệm về LNA đối với bản thân, với bạn, 

người lớn...Từ đó, giúp trẻ tự tin, chủ động và phản ứng nhanh chóng trước 

các tình huống thực tế, có vốn kinh nghiệm phong phú để có thể tích cực tham 

gia vào đàm thoại chia sẻ cảm xúc, hiểu biết của mình. 

 Thứ hai, chương trình thực nghiệm chú trọng hơn đến việc khai thác 

kinh nghiệm xúc cảm của trẻ có được trong quan hệ với bạn và những người 

gần gũi xung quanh, đặc biệt là cha mẹ, ông bà, cô giáo và các bạn cùng lớp. 

Đồng thời, cũng tạo điều kiện cho trẻ được bày tỏ suy nghĩ, đánh giá của 

mình về những tình huống, sự việc cụ thể giúp GV hiểu suy nghĩ, cách lập 

luận của trẻ về hành vi đúng sai, hậu quả của các hành vi đó...Trong quá trình 

đó, GV cần tăng cường các hoạt động và cơ hội giúp trẻ nhận biết và thể hiện 

được sự đồng cảm, chia sẻ với mọi người xung quanh.  

 Thứ ba, trong quá trình thực nghiệm, GV cần chú ý tạo nhiều cơ hội và 

động viên, khuyến khích trẻ trai bộc lộ các xúc cảm, thể hiện hành vi nhân ái 

với bản thân và mọi người xung quanh.  

4.2.2.2. Mức độ hình thành lòng nhân ái của trẻ 5-6  ở lớp đối chứng và 

thực nghiệm sau thực nghiệm 

 Sau quá trình triển khai chương trình thực nghiệm giáo dục LNA qua 

trải nghiệm cho trẻ 5-6 tuổi, chúng tôi khảo sát kết quả giáo dục LNA qua 
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nhận thức, thái độ, hành vi của trẻ ở cả hai nhóm ĐC và TN. Kết quả thu được 

thể hiện ở bảng 4.3 và biểu đồ 4.2. 

Bảng 4.3. Mức độ hình thành LNA của trẻ lớp ĐC và TN sau TN 
 

Lĩnh 

vực 

Mức 

độ 

 

Lớp ĐC Lớp TN 

Trai Gái Tổng Trai Gái Tổng 

SL 
TL 

(%) 
SL 

TL 

(%) 
SL 

TL 

(%) 
SL 

TL 

(%) 
SL 

TL 

(%) 
SL 

TL 

(%) 

Nhận 

thức 

Cao 0 0.0 0 0.0 0 0.0 7 25.0 8 24.2 15 24.6 

Trung 

bình 
15 46.9 20 71.4 35 58.3 21 75.0 25 75.8 46 75.4 

Thấp 17 53.1 8 29.6 25 41.7 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

Tình 

cảm 

Cao 0 0.0 0 0.0 0 0.0 3 10.7 4 12.1 7 11.5 

Trung 

bình 
9 30.0 12 40.0 21 35.0 24 85.7 27 81.8 51 83.6 

Thấp 23 70.0 16 60.0 39 65.0 1 3.6 2 6.1 3 4.9 

Hành 

vi 

Cao 0 0.0 2 7.1 2 3.3 15 53.5 16 48.5 31 50.8 

Trung 

bình 
29 90.6 23 82.1 52 86.7 12 42.9 17 51.5 29 47.5 

Thấp 3 9.4 3 10.7 6 10.0 1 3.6 0 0.0 1 1.7 

Tổng 

Cao 0 0.0 0 0.0 0 0.0 16 57.1 17 51.5 33 54.1 

Trung 

bình 
19 59.4 22 78.6 41 68.3 12 42.9 16 48.5 28 45.9 

Thấp 13 41.6 6 21.4 19 31.7 0 0.0 0 0.0 0 0.0 
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Biều đồ 4.2. Mức độ hình thành LNA của trẻ lớp ĐC và TN sau TN 

 Nhìn vào bảng 4.3 và biểu đồ 4.2 cho thấy:  

 -  Nhìn tổng thể mức độ hình thành LNA sau TN đã có sự thay đổi khác 

nhau rõ rệt giữa nhóm ĐC và nhóm TN, cả hai nhóm ĐC và nhóm TN đều có 

sự phát triển. Tuy nhiên, mức độ hình thành LNA ở nhóm TN đã phát triển 

cao hơn hẳn nhóm ĐC, cụ thể: Số trẻ đạt mức độ cao của nhóm TN đã tăng 

lên đáng kể, chiếm 54.1%, còn nhóm ĐC không có trẻ ở mức độ này, mức độ 

trung bình ở nhóm TN là 45.9% còn nhóm ĐC là 68.3%, mức độ thấp ở nhóm 

TN không có mức độ thấp, còn nhóm ĐC vẫn chiếm tỉ lệ cao chiếm 31.7%. 

- Xét từng mặt, mức độ hình thành LNA của trẻ ở hai lớp TN và ĐC có 

sự khác nhau rõ nét. Ở nhóm ĐC, nhận thức và tình cảm đều không có trẻ nào 

đạt mức độ cao, hành vi có 3.3%. Ở nhóm TN cả nhận thức, tình cảm và hành 

vi đều có trẻ đạt ở mức độ cao, tuy nhiên không đồng đều ở các lĩnh vực, về 

nhận thức đạt 24.6%, tình cảm đạt 11.5%, hành vi đạt 50.8%. 

- So sánh giữa trẻ trai và trẻ gái, chúng tôi nhận thấy ở nhóm ĐC vẫn 

có sự chênh lệch giữa trẻ trai và trẻ gái, trẻ gái có nhận thức, thái độ và hành 

vi phong phú hơn trẻ trai ở các dấu hiệu của LNA, cho nên kết quả cho thấy 

trẻ gái có biểu hiện nổi trội hơn trẻ trai. Cụ thể về nhận thức ở mức độ thấp, 

trai chiếm 53.1%, trong khi gái chỉ chiếm 29.6%, về tình cảm ở mức độ thấp, 

trai chiếm 70%, còn gái chỉ chiếm 60%, về hành vi trai và trẻ gái có tỉ lệ bằng 

nhau. Tổng chung ở mức độ thấp, trai chiếm 41.6%, trong khi gái chỉ chiếm 

21.4%. Ở nhóm TN do trong quá trình tác động, chúng tôi đã chú ý đến trẻ 
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trai nhiều hơn, tạo nhiều cơ hội cho trẻ trai có điều kiện thể hiện LNA với mọi 

người xung quanh, cách thể hiện LNA của trẻ trai đã phong phú và biết quan 

tâm, giúp đỡ, chia sẻ với mọi người xung quanh nhiều hơn, cách thể hiện tình 

cảm và hành vi phong phú hơn, đa dạng hơn. Chính vì vậy mà tỉ lệ chênh lệch 

giữa trẻ trai và trẻ gái ít có sự khác biệt về cả nhận thức, tình cảm và hành vi, 

tuy nhiên trẻ gái vẫn thể hiện hành vi nhân ái phong phú hơn trẻ trai ở một số 

tình huống. Ở hành vi, có 1 trẻ trai ở mức độ thấp, còn trẻ gái không có trẻ 

nào ở mức độ thấp.  

- Qua quan sát trẻ, chúng tôi thấy các biểu hiện nổi trội của trẻ ở nhóm 

TN hơn hẳn so với trẻ ở nhóm ĐC được thể hiện như sau:  

+ Về nhận thức: Mức độ hình thành nhận thức của trẻ 5-6 tuổi ở cả hai 

nhóm TN và ĐC đều được nâng cao so với trước TN. Tuy nhiên, nhóm TN có 

kết quả cao hơn hẳn so với nhóm ĐC. Cụ thể: Số trẻ đạt mức độ tốt ở nhóm 

TN là 24.6%, còn nhóm ĐC không có trẻ nào đạt mức độ tốt; Số trẻ đạt ở mức 

độ trung bình ở nhóm TN cũng cao hơn hẳn so với trẻ ở nhóm ĐC. Nhóm TN 

là 45%, nhóm ĐC là 21.67%; Mức độ thấp: trẻ ở nhóm TN không có mức độ 

thấp, còn ở nhóm ĐC vẫn còn tỉ lệ tương đối cao chiếm 41.7%. Nếu trước 

TN, trẻ chỉ nhận biết được các biểu hiện của LNA, chưa giải thích được 

nguyên nhân dẫn đến các biểu hiện đó, chưa nêu được ý nghĩa thì sau TN, trẻ 

đã hiểu được nguyên nhân, ý nghĩa của những hành động nhân ái, như thấy 

bạn ốm hỏi thăm bạn vì thương bạn, lo lắng cho bạn, khi bạn gặp khó khăn 

như làm đổ rổ đồ chơi thì cần phải giúp đỡ bạn. Trẻ hiểu được đó là những việc 

làm tốt, có ý nghĩa trong cuộc sống, sẽ khiến bạn vui và hạnh phúc. 

+ Về tình cảm: Sau TN, tình cảm, thái độ của trẻ 5-6 tuổi khi tham gia 

hoạt động trải nghiệm ở cả hai nhóm TN và ĐC đều tốt hơn trước TN. Tuy 

nhiên có sự khác biệt về mức độ hình thành tình cảm, thái độ của trẻ ở hai 

nhóm TN và ĐC. Cụ thể: Số trẻ đạt ở mức độ TB ở nhóm TN là 83.6% cao 

hơn nhóm ĐC là 38%; Số trẻ đạt mức độ thấp ở nhóm TN không có trẻ nào, 

khác hẳn so với nhóm ĐC vẫn còn 65% trẻ. Nếu như trước TN, trẻ không biết 

thể hiện thái độ hoặc nếu có thì những biểu hiện cảm xúc của trẻ còn rất mờ 

nhạt và không rõ, thì sau TN, trẻ ở nhóm ĐC đã bước đầu biết thể hiện xúc 
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cảm, tình cảm ra bên ngoài và các biểu hiện phong phú hơn. Trẻ ở nhóm TN 

đã có sự chuyển biến rõ nét: Trẻ thể hiện thái độ rõ ràng trong các tình huống, 

thể hiện sự vui thích, khuôn mặt tươi vui, rạng rỡ. Khi nhận được sự giúp đỡ 

từ các bạn khác, trẻ thể hiện thái độ trân trọng như nhìn bạn, ánh mắt ánh lên 

niềm vui, khi dọn dẹp lớp học cùng các bạn thì trẻ hào hứng tham gia. 

+ Về hành vi: Mức độ hình thành hành vi sau TN đã được nâng lên cả 

nhóm ĐC và nhóm TN. Tuy nhiên có sự khác biệt rõ nét về mức độ hình 

thành hành vi của trẻ ở hai nhóm TN và ĐC, trẻ ở nhóm TN có kết quả cao 

hơn hẳn nhóm ĐC. Số trẻ đạt mức độ cao ở nhóm TN là 50.8%; còn nhóm 

ĐC là 3.3%. Trẻ nhóm ĐC chủ yếu nằm ở mức TB, đạt 86.7%; Trẻ ở nhóm 

TN thường xuyên và chủ động thể hiện LNA với các bạn và mọi người xung 

quanh, thấy cô cần sự giúp đỡ, trẻ chạy ra ngay giúp cô, thấy các bạn loay 

hoay mãi chưa xong ngôi nhà thì chạy đến cùng xây với bạn (Nam, Khánh, 

Sơn), trong cuộc sống trẻ quan tâm nhiều đến các bạn hơn. Khi cùng dọn dẹp 

lớp học, trẻ làm xong việc của mình đã chủ động chạy sang bạn để hỗ trợ và 

giúp đỡ bạn cùng hoàn thành công việc. Đặc biệt, đối với các tình huống cô 

làm rơi đồ dùng học tập, trẻ đã chạy ra đỡ cô và nhặt đồ dùng, đồ chơi giúp 

cô. Bên cạnh đó còn một số trẻ chưa chủ động nhưng khi cô đề nghị thì tất cả 

các trẻ đều chạy ra giúp cô. Khi có đồ chơi mới, trẻ không tranh giành nhau 

mà đã gọi nhau cùng chơi. Có một số bạn rất thích và chơi lâu thì một số trẻ 

khác chạy đến và nói “Cậu cho bọn tớ cùng chơi với nhé” và được vui vẻ tiếp nhận.  

- Đối với các biểu hiện đồng cảm, quan tâm, chia sẻ giúp đỡ được trẻ 

thể hiện thường xuyên và đồng đều. Nếu trước TN, trẻ ít thể hiện sự đồng 

cảm và chia sẻ thì sau TN, trẻ đã biết quan tâm đến cô và các bạn nhiều hơn. 

Ví dụ khi bạn buồn hay ốm, các trẻ trong lớp đều hỏi han xem bạn cần gì để 

mình giúp đỡ, như lấy nước cho bạn, động viên bạn. Khi sinh nhật bạn, trẻ tỏ 

ra vui vẻ, phấn khởi nói lời chúc mừng sinh nhật bạn, làm quà tặng bạn hay 

chuẩn bị từ hôm trước (nhờ bố mẹ mua, hoặc tự làm thiếp chúc mừng) những 

món quà nhỏ nhỏ để chúc mừng sinh nhật bạn làm cho không khí của lớp rất 

vui và đầm ấm.  
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Tóm lại, sau TN, mức độ hình thành tình cảm của trẻ nhóm TN được 

nâng lên rõ rệt, còn nhóm ĐC đã cao hơn trước TN nhưng không đáng kể, sự 

phát triển ở các mặt chưa rõ nét, chưa có sự chuyển biến nhiều.  

Bằng việc tác động của các hoạt động giáo dục LNA qua trải nghiệm 

cho trẻ 5-6 tuổi, các biểu hiện nhân ái của trẻ có sự thay đổi đáng kể, nhiều trẻ 

trước TN thường không để ý đến bạn (Tâm Anh, Bình, Hân), ít khi tham gia 

vào các hoạt động chung, chưa biết quan tâm, giúp đỡ người khác thì sau TN 

hăng hái tham gia hoạt động, biết quan tâm, chia sẻ và hợp tác với bạn trong 

các hoạt động ở trường MN. Bên cạnh đó, có một số trẻ trai hiếu động, hay 

trêu trọc người khác, thường không chú ý đến các bạn xung quanh (Đức, 

Nam, Phong) thì sau quá trình tác động, trẻ bớt nghịch ngợm hơn, không trêu 

trọc các bạn khác nữa, đã biết chơi cùng bạn, giúp bạn cùng làm xong công việc.  

- Phân tích kết quả thực nghiệm qua nghiên cứu trường hợp điển hình 

Theo dõi sự thay đổi trước và sau thực nghiệm trên mỗi trẻ cụ thể, 

chúng tôi thấy, có sự chuyển biến rõ rệt về nhận thức, tình cảm và hành vi 

nhân ái của trẻ đối với bản thân, bạn và người lớn xung quanh. Dưới đây là ví 

dụ về hai trường hợp điển hình mà chúng tôi đã thu thập thông tin về trẻ trong 

quá trình quan sát kết hợp đàm thoại với trẻ.  

Trường hợp 1: Tâm Anh là một trẻ gái nhút nhát, trong các hoạt động 

của lớp Tâm Anh rụt rè và hầu như không tham gia vào các hoạt động của 

lớp. Giờ ra chơi, Tâm Anh cũng chọn góc chơi học tập không ồn ào và ngồi ở 

đấy tô, vẽ. Các bạn chạy đến hỏi thì Tâm Anh không trả lời hoặc có trả lời thì 

nói những câu cộc lốc như “ừ, tớ đang vẽ, gì đấy…”, Tâm Anh thường không 

để ý đến những bạn xung quanh đang chơi gì, đang làm gì. Sau quá trình thực 

hiện các hoạt động tác động của GV, Tâm Anh được khuyến khích tham gia 

vào các hoạt động, được GV khen ngợi sau mỗi tiến bộ. Ban đầu khi tham gia 

vào các hoạt động Tâm Anh còn e ngại, sau đã mạnh dạn hơn, em bắt đầu trở 

nên vui vẻ và chơi hòa đồng với một số bạn, dần dần mở rộng ra nhiều bạn. 

Sau một thời gian, Tâm Anh đã nhận biết đầy đủ về các biểu hiện của LNA và 

biết giải thích ý nghĩa của hành vi nhân ái trong cuộc sống. Tâm Anh bộc lộ 
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tình cảm rất phong phú và đa dạng trong các tình huống và các hoàn cảnh 

khác nhau. Lúc thì vui mừng, phấn khởi khi chúc mừng sinh nhật bạn, lúc thì 

lo lắng, sốt sắng hỏi han khi bạn ốm, bạn buồn. Trong cuộc sống hàng ngày, 

Tâm Anh đã biết thể hiện nhiều hành vi nhân ái với các bạn và mọi người 

xung quanh như đã biết thể hiện sự đồng cảm, quan tâm, giúp đỡ và chia sẻ 

với các bạn, giúp đỡ và quan tâm đến cô giáo. Tâm Anh đã biết hỏi han khi 

nhìn thấy bạn buồn hay bạn ngồi một mình, biết cách thể hiện sự quan tâm, giúp 

đỡ của mình với các bạn khác trong lớp. Mỗi khi thực hiện xong những hành vi 

nhân ái, Tâm Anh thường thể hiện sự vui thích. Trong các hoạt động, Tâm Anh 

mạnh dạn đưa ý kiến và suy nghĩ của mình.  

Trường hợp 2: Đức là một trẻ trai nghịch ngợm và hiếu động ở trong 

lớp, thường hay trêu trọc bạn và rất ít khi thể hiện sự quan tâm chia sẻ với 

mọi người xung quanh, không giúp cô, giúp bạn, không để ý đến mọi người 

xung quanh. Sau một thời gian thực hiện các hoạt động trải nghiệm, cô động 

viên, giúp đỡ, tạo nhiều cơ hội để Đức thể hiện hành vi nhân ái với mọi người 

xung quanh. Khi tham gia vào các hoạt động ở lớp, Đức được lắng nghe các 

bạn chia sẻ, được nhìn thấy các việc làm tốt của các bạn khác, được động 

viên, khích lệ dần dần Đức có sự thay đổi. Đức không chú ý nhiều đến các 

biểu hiện của mọi người xung quanh, tuy nhiên thường ghi nhớ rất lâu những 

biểu hiện về việc giúp đỡ, bảo vệ mọi người xung quanh và trong hành vi Đức 

cũng rất hào hứng trong những tình huống thể hiện sự quan tâm, giúp đỡ. Đức 

có cách thể hiện tình cảm khác với các bạn ở trong lớp. Mỗi khi lớp có 

chuyện gì vui, hay trong tổ, trong nhóm giành chiến thắng thì các bạn trong 

lớp hào hứng, vui sướng thậm chí reo hò, còn Đức thể hiện điều đó bằng ánh 

mắt tươi vui. Trong các hoạt động, Đức đã chủ động tham gia vào các 

hoạt động của lớp, thấy cô giáo cần là Đức chạy đến ngay và làm rất 

nhanh để giúp cô.  
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Như vậy qua hai trường hợp trên cho thấy, qua việc sử dụng các hoạt 

động giáo dục LNA qua trải nghiệm đã tác động tích cực đến Tâm Anh và 

Đức. Hai trẻ đã có biểu hiện LNA tốt hơn.  

Để đánh giá sự tin cậy của kết quả sau thực nghiệm và sự khác biệt của 

nhóm ĐC và TN trước và sau TN, chúng tôi tiến hành tính các giá trị để so 

sánh. Kết quả thể hiện ở bảng 4.4:  

Bảng 4.4. So sánh kết quả hai lớp ĐC và lớp TN trước và sau TN 

Lĩnh vực 
Lớp đối chứng Lớp thực nghiệm 

Mean SD 
Medi

an 
Mo
de 

CV Mean SD 
Medi

an 
Mod

e 
CV 

Nhận 
thức 

Trước 
TN 

2.97 1.01 2 2 0.34 2.85 1.39 4 4 0.49 

Sau TN 3.17 0.99 4 4 0.31 4.49 0.87 4 4 0.19 

Tình 
cảm 

Trước 
TN 

1.57 0.91 2 2 0.58 1.67 0.91 2 2 0.54 

Sau TN 2.70 0.96 2 2 0.36 4.13 0.81 4 4 0.20 

Hành 
vi 

Trước 
TN 

3.13 1.24 4 4 0.40 2.79 1.38 2 2 0.49 

Sau TN 3.87 0.72 4 4 0.19 4.98 1.07 6 6 0.21 

Tổng 

Trước 
TN 

7.67 2.06 8 8 0.27 7.31 2.73 8 8 0.37 

Sau TN 9.73 1.58 10 10 0.16 13.61 1.74 14 12 0.13 

 (Trong đó Mean là điểm TB; SD: độ lệch chuẩn; Mode: Điểm xuất hiện 

nhiều nhất; CV: Hệ số biến thiên) 

Qua bảng 4.4. cho thấy sự khác biệt của nhóm ĐC và TN trước và sau TN:  

 + Điểm TB (Mean) của trẻ ở lớp ĐC sau TN cao hơn trước TN (trước 

TN 7.67; sau TN 9.73) tuy nhiên cao hơn không nhiều. Lớp TN có điểm TB 

cao hơn nhiều so với trước TN (trước TN 7.31, sau TN 13.61). 

 + Điểm xuất hiện nhiều nhất (Mode) của lớp ĐC ở lĩnh vực nhận thức, 

hành vi sau TN là 4, lĩnh vực tình cảm là 2. Ở lớp TN có điểm xuất hiện cao 
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hơn, sau TN nhận thức, tình cảm là 4, hành vi là 6. Điều đó chứng tỏ ở cả tình 

cảm và hành vi của trẻ có sự chuyển biến rõ nét và đạt kết quả tương đối cao. 

 + Hệ số biến thiên (CV) của lớp TN thấp hơn của lớp ĐC. Điều đó cho 

thấy lớp TN có sự ổn định hơn lớp ĐC, lớp ĐC có sự biến động lớn.  

 Số liệu bảng 4.4 cho thấy kết quả của nhóm TN cao hơn của nhóm ĐC, 

điều này chứng tỏ mức độ hình thành LNA của lớp TN cao hơn lớp ĐC.  

 Để kiểm định thực sự có sự khác nhau giữa nhóm TN và nhóm ĐC, 

chúng tôi đã tiến hành kiểm định sự bằng nhau của hai phương sai và xem xét 

kết quả kiểm định t. Dựa vào kết quả kiểm định sự bằng nhau của hai phương 

sai, ta xem kết quả kiểm định t. (phụ lục 11). 

 Giá trị kiểm định Sig trong kiểm định Levene = 0.159 (>0.05) thì 

phương sai giữa 2 lớp thực nghiệm và đối chứng không khác nhau, ta sẽ sử 

dụng kết quả kiểm định ở phần bình quân phương sai bằng nhau. 

 Giá trị Sig phần bình quân phương sai bằng nhau trong kiểm định 

t<0.05 nên ta có thể kết luận có sự khác biệt có ý nghĩa về trung bình giữa 2 

lớp thực nghiệm và đối chứng (số điểm trung bình tổng các lĩnh vực của trẻ ở 

lớp thực nghiệm lớn hơn một cách có ý nghĩa thống kê so với lớp đối chứng). 

 Sau khi kiểm tra trên cả hai nhóm TN và ĐC, kết quả được thống kê, so 

sánh theo cặp và độc lập các kết quả thu được theo  từng nhóm để xác định 

hiệu quả và mức độ ảnh hưởng của các hoạt động tác động đến việc hình 

thành LNA ở trẻ.  
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 4.2.2.3. Mức độ hình thành LNA của trẻ lớp TN  trước và sau TN 

Bảng 4.5. Mức độ hình thành LNA của lớp TN theo môi trường XH 

 

Lĩnh 

vực 

Mức 

độ 
Mức độ 

Ngoại thành  Nội thành  Tổng 

SL (%) SL  (%) SL  (%) 

Nhận 

thức 

 

Cao 

 

TTN 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

STN 6 19.4 9 30.0 15 24.6 

Trung 

bình 

TTN 16 51.6 17 56.7 33 54.1 

STN 25 80.6 21 70.0 46 75.4 

Thấp 

 

TTN 15 48.4 13 43.3 28 45.9 

STN 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

Tình 

cảm 

Cao 

 

TTN 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

STN 4 12.9 3 10.0 7 11.5 

Trung 

bình 

TTN 1 3.2 1 3.3 2 3.3 

STN 24 77.4 27 90.0 51 83.6 

Thấp 

 

TTN 30 96.8 29 96.7 59 96.7 

STN 3 9.7 0 0.0 3 4.9 

Hành 

vi 

Cao 

 

TTN 2 6.5 0 0.0 2 3.3 

STN 15 48.4 16 53.3 31 50.8 

Trung 

bình 

TTN 11 35.5 14 46.7 25 41.0 

STN 15 48.4 14 46.7 29 47.5 

Thấp 

 

TTN 18 58.1 16 53.3 34 55.7 

STN 1 3.2 0 0.0 1 1.6 

Tổng 

Cao 

 

TTN 1 3.2 0 0.0 1 1.6 

STN 15 48.4 18 60.0 33 54.1 

Trung 

bình 

TTN 8 25.8 9 30.0 17 27.9 

STN 16 51.6 12 40.0 28 45.9 

Thấp 

 

TTN 22 71.0 21 70.0 43 70.5 

STN 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

 Trước hết, xem xét mức độ hình thành LNA của trẻ nhóm TN trước và 

sau thực nghiệm. Kết quả được thể hiện biểu đồ sau:  
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Biều đồ 4.3. Mức độ hình thành LNA của trẻ lớp TN trước và sau TN 

 Kết quả mức độ hình thành LNA của trẻ 5-6 tuổi ở nhóm TN trước và 

sau TN  thể hiện ở biểu đồ 4.3 cho thấy:  

 - Sau TN mức độ hình thành LNA của trẻ đã phát triển cao hơn trước 

TN. Nếu trước TN trẻ chủ yếu đạt được ở mức độ trung bình và thấp thì sau 

TN trẻ chủ yếu đạt ở mức cao và trung bình. Cụ thể trước TN trẻ đạt mức độ 

cao chỉ đạt 3.2 % thì sau TN trẻ đạt được ở mức độ cao đã chiếm 48.4%, 

trước TN mức độ thấp của trẻ chiếm 70.5% thì sau TN mức độ thấp của trẻ đã 

không còn.  

 - Sự hình thành LNA của trẻ phát triển ở tất cả các lĩnh vực nhận thức, 

tình cảm, hành vi. Trước TN nhận thức, tình cảm, hành vi của trẻ chủ yếu đạt 

ở mức độ trung bình và thấp (chỉ riêng lĩnh vực hành vi có 3.3% trẻ ở mức độ 

cao) thì sau TN ở tất cả các mặt đều có mức độ cao, mức độ thấp chiếm tỉ lệ 

rất ít (chỉ còn từ 1 đến 2 trẻ ở mức độ thấp ở nhận thức). Tuy nhiên, ở lĩnh 

vực tình cảm, tỉ lệ trẻ đạt ở mức độ cao vẫn thấp hơn so với nhận thức và 

hành vi. Điều này cho thấy tình cảm là một lĩnh vực khó, cần có sự tác động 

lâu dài bằng nhiều hoạt động khác nhau thì mới mang lại hiệu quả cao. 

 - Mức độ hình thành LNA của trẻ 5-6 tuổi có sự phát triển với mọi trẻ. 

Sau thực nghiệm LNA của tất cả mọi trẻ đều phát triển cao hơn so với trước 

TN. Kết quả này một lần nữa đã khẳng định những tác động giáo dục cá biệt 

trên cơ sở phân loại kinh nghiệm và điều kiện giáo dục riêng cho từng nhóm 
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trẻ là có hiệu quả. Những tác động giáo dục của TN ở một mức độ nhất định 

đã giúp trẻ có điều kiện được phát triển theo nhịp độ riêng của chúng.  

 - Mức độ hình thành LNA của trẻ ngoại thành và nội thành có sự chênh 

lệch không đáng kể. Trước TN, mức độ cao trẻ ngoại thành đạt 3.2%, nội 

thành không có mức độ cao, mức độ trung bình trẻ ngoại thành đạt 25.8%, trẻ 

nội thành đạt 30%, mức độ thấp trẻ ngoại thành đạt 71%, ngoại thành đạt 

70%. Sau TN mức độ cao trẻ ngoại thành đạt 48.4%, nội thành đạt 60%, điều 

này cho thấy sự khác biệt nhỏ giữa MN ngoại thành và MN nội thành.  

 Để kiểm nghiệm sự khác biệt về hiệu quả giáo dục LNA cho trẻ của lớp 

TN trước và sau TN, chúng tôi phân tích kết quả ở bảng 4.6. 

Bảng 4.6. Kết quả phân tích chung của lớp TN trước và sau TN 
 

Lĩnh vực Mean SD Median Mode CV 

Nhận thức 
Trước TN 2.85 1.39 4 4 0.49 
Sau TN 4.49 0.87 4 4 0.19 

Tình cảm 
Trước TN 1.67 0.91 2 2 0.54 
Sau TN 4.13 0.81 4 4 0.20 

Hành vi 
Trước TN 2.79 1.38 2 2 0.50 
Sau TN 4.98 1.07 6 6 0.22 

Tổng 
Trước TN 7.31 2.73 8 8 0.37 
Sau TN 13.61 1.74 14 12 0.13 

 Qua bảng 4.6. cho thấy sự khác biệt của lớp TN trước và sau TN:  

 + Điểm TB của trẻ ở lớp TN sau TN cao hơn trước TN (trước TN 7.31, 

sau TN 13.61).   

+ Điểm xuất hiện nhiều nhất (Mode) của lớp TN trước TN ở lĩnh vực 

nhận thức, hành vi sau TN là 4, lĩnh vực tình cảm là 2. Ở lớp TN sau TN có 

điểm xuất hiện cao hơn, sau TN nhận thức, tình cảm là 4, hành vi là 6. 

 + Hệ số biến thiên (CV) của lớp TN sau TN thấp hơn của  trước TN. 

Điều đó thể hiện lớp TN sau TN có sự ổn định hơn lớp TN trước TN 

 Từ các kết quả đấy cho thấy kết quả của nhóm TN sau TN cao hơn của 

nhóm TN trước TN điều này chứng tỏ mức độ hình thành LNA của lớp TN 

sau TN cao hơn lớp TN trước TN.  

 - Sau thực nghiệm, chúng tôi đã ghi nhận những biểu hiện nổi trội trong 

cách thể hiện LNA của trẻ ở các lĩnh vực như sau:  
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 Về nhận thức: Nhận thức của trẻ đã có sự chuyển biến rõ nét ở giai 

đoạn này. Nhiều trẻ đã thường xuyên nhận ra các biểu hiện nhân ái và ý nghĩa 

trong cuộc sống. Trẻ đã hiểu được tại sao phải quan tâm đến mọi người, phải 

biết chia sẻ và giúp đỡ mọi người, đó là việc làm tốt cần phải làm, làm cho 

mọi người vui lòng, có rất ít trẻ không hiểu được ý nghĩa của sự nhân ái. Sự 

nhận cảm của trẻ trở nên tinh tế hơn, trẻ dễ dàng nhận ra sự thay đổi của mọi 

người xung quanh mình. Trẻ không chỉ nhận ra được sự thay đổi rõ nét mà cả 

những thay đổi nhỏ như lúc bạn buồn, bạn vui, bạn không vừa lòng hay bạn 

giận dỗi thì trẻ đều tìm hiểu nguyên nhân và cùng bạn giải quyết. Anh Khôi 

thấy Hà Anh không chơi nữa bèn chạy đến hỏi “Bạn làm sao thế? Ra đây chơi 

với tớ....”. Những việc làm này tuy nhỏ nhưng sẽ tạo cho trẻ thói quen làm 

những việc khác để giúp đỡ mọi người.  

 Về tình cảm: Trẻ thể hiện tình cảm một cách chân thành, cách biểu lộ 

cảm xúc của trẻ tự nhiên. Trẻ đã làm chủ, thể hiện và kiểm soát cảm xúc của 

bản thân tuy nhiên mức độ kiểm soát của trẻ ở mức độ chưa cao, đôi khi trẻ 

vẫn bị chi phối bởi các tình huống khác, vấn đề khác. Khi thấy ai ở trong lớp 

gặp khó khăn, một số trẻ biểu hiện nét mặt lo lắng băn khoăn và rạng rỡ ánh 

lên niềm vui khi được cô giáo nhờ giúp đỡ, được bạn rủ cùng chơi, khi bạn có 

quần áo, cặp tóc mới trẻ đều chạy đến chia sẻ. Sự đồng cảm này của trẻ được 

thể hiện thường xuyên hơn và ổn định hơn, trẻ không mải chơi mà quên mất 

bạn hay cô giáo đang cần sự giúp đỡ. Trẻ hiểu được việc cùng chia sẻ hay 

mang đến niềm vui cho người khác thật là hạnh phúc.  

 Về hành vi: Hành vi thể hiện sự quan tâm, chia sẻ được thể hiện rõ nét, 

trẻ quan tâm đến thái độ, hành động của bạn bè, cô giáo và những người xung 

quanh biết cảm thông và luôn muốn giúp đỡ người khác. Một số trẻ tỏ ra rất 

linh hoạt và thường xuyên giúp đỡ cô giáo và các bạn. Ví dụ như Minh Quân 

thường xuyên giúp cô phơi khăn, xếp bàn ghế, nhóm chơi xây dựng trước đây 

xếp dọn đồ chơi rất lâu thì nay đã tự giác và các thành viên đều tham gia, có 

trách nhiệm trong việc giữ gìn đồ dùng đồ chơi. Đặc biệt lúc nào trẻ cũng biểu 

hiện thân thiện và hòa nhã với các bạn, trong khi chơi trẻ chơi hòa thuận với 

bạn và có trách nhiệm với nhóm chơi. Một số trẻ thường xuyên xin phép cô 

làm các công việc như dọn dẹp bàn ăn, quét dọn lớp. Hà An, Minh Thư, Tâm 

và nhiều bạn khác đã biết thể hiện sự quan tâm đến người lớn qua việc nhận 
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ra sự mệt mỏi "Cô ơi, hôm nay cô mệt à? Cô bị làm sao? Bạn bị làm sao đấy? 

....". Trẻ trong nhóm thực nghiệm thường xuyên có những lời hỏi han và giúp 

bạn như lấy đồ chơi giúp bạn, khi mình dọn đồ chơi xong cùng giúp bạn dọn 

đồ chơi. Nhóm hành vi thể hiện sự nhường nhịn được thể hiện rất rõ ở trẻ hầu 

như không còn biểu hiện tranh giành đồ chơi của bạn, đa số trẻ đã nhận ra đấy 

là việc làm không tốt, khi cần thì phải xin phép bạn hoặc phải chờ đợi để bạn 

chơi xong thì mình mới được chơi.  

 Hành vi với môi trường xung quanh được biểu hiện thường xuyên hơn, 

trẻ tích cực nhặt rác ở xung quanh lớp và sân trường, biết chăm sóc cây cối và 

đặc biệt là biết giữ gìn đồ dùng, đồ chơi như người bạn thân thiết.  

 Để kiểm định thực sự có sự khác nhau giữa nhóm TN trước và sau TN, 

chúng tôi đã tiến hành kiểm định sự bằng nhau của hai phương sai và xem xét 

kết quả kiểm định t. (phụ lục 12 )  

 Với mức ý nghĩa quan sát 2 phía Sig. (2tailed)=0.000 < 0.05 có thể kết 

luận rằng có sự chênh lệch có ý nghĩa thống kê về sự đánh giá của trẻ trong 3 

lĩnh vực nhận thức, tình cảm, hành vi của lớp thực nghiệm trước và sau TN. 

Cụ thể, tổng 3 lĩnh vực của trẻ sau TN được đánh giá cao hơn trước TN, trung 

bình khoảng 6.3. 

Điều này cho thấy, sự phát triển của nhóm TN sau TN cao hơn trước 

TN, đã khẳng định tính phù hợp và hiệu quả của các hoạt động đề xuất. Để rõ 

hơn hiệu quả của các hoạt động tác động của lớp TN, chúng tôi kiểm nghiệm 

kết quả của nhóm ĐC trước và sau TN.  

  4.2.2.4. Mức độ hình thành lòng nhân ái của trẻ lớp đối chứng trước 

và sau TN 

 Song song với việc tiến hành phân tích, so sánh kết quả mức độ hình 

thành LNA của trẻ mẫu giáo ở lớp TN trước và sau TN, chúng tôi cũng tiến 

hành thống kê, so sánh mối quan hệ và kết quả của nhóm ĐC trước và sau 

TN. Kết quả được thể hiện qua bảng và biểu đồ sau:  
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Bảng 4.7. So sánh LNA của nhóm ĐC trước và sau TN theo môi trường XH 
 

Lĩnh 
vực 

Mức 
độ 

Mức độ 
Ngoại thành  Nội thành  Tổng 

SL % SL  % SL  % 

Nhận 
thức 

 

Cao 
 

TTN 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

STN 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

Trung 
bình 

TTN 15 50.0 14 46.7 29 48.3 
STN 18 60.0 17 56.7 35 58.3 

Thấp 
 

TTN 15 50.0 16 53.3 31 51.7 
STN 12 40.0 13 43.3 25 41.7 

Tình 
cảm 

Cao 
 

TTN 0 0.0 0 0.0 0 0.0 
STN 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

Trung 
bình 

TTN 1 3.3 0 0.0 1 1.7 
STN 10 33.3 11 36.7 21 35.0 

Thấp 
 

TTN 29 96.7 30 100.0 59 98.3 
STN 20 66.7 19 63.3 39 65.0 

Hành 
vi 

Cao 
 

TTN 0 0.0 0 0.0 0 0.0 
STN 1 3.3 1 3.3 2 3.3 

Trung 
bình 

TTN 18 60.0 20 66.7 38 63.3 
STN 25 83.3 27 90.0 52 86.7 

Thấp 
 

TTN 12 40.0 10 33.3 22 36.7 
STN 4 13.3 2 6.7 6 10.0 

Tổng 

Cao 
 

TTN 0 0.0 0 0.0 0 0.0 
STN 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

Trung 
bình 

TTN 10 33.3 7 23.3 17 28.3 
STN 19 63.3 22 73.3 41 68.3 

Thấp 
 

TTN 20 66.7 23 76.7 43 71.7 
STN 11 36.7 8 26.7 19 31.7 

 

 

Biều đồ 4.4. Mức độ hình thành LNA của trẻ lớp ĐC trước và sau TN 
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 Kết qủa mức độ hình thành LNA của trẻ MG ở nhóm ĐC trước và sau 

TN  thể hiện ở bảng 4.7 và biểu đồ 4.4 cho thấy:  

 Sau TN, mức độ hình thành LNA phát triển cao hơn so với trước TN. 

Tuy nhiên vẫn còn rất nhiều trẻ ở mức độ TB và một số trẻ có kết quả điểm số 

giữ nguyên không cao hơn so với trước TN. Cụ thể:  

 + Về nhận thức: trước TN mức độ TB đạt 48.3%, sau TN 58.3%. 

 + Về tình cảm: trước TN mức độ TB đạt 1.7%, sau TN mức độ TB đạt 

35% và vẫn còn 65% trẻ đạt mức độ thấp. 

 + Về hành vi: trước TN mức độ TB đạt 63.3%, sau TN mức độ TB đạt 

86.7%. Trẻ chủ yếu đạt ở mức độ TB và mức độ yếu, không có trẻ đạt ở mức 

độ cao. Để kiểm nghiệm sự khác biệt của lớp ĐC trước và sau TN, chúng tôi 

tiến hành phân tích kết quả thể hiện ở bảng 4.8. 

Bảng 4.8. Phân tích kết quả chung của lớp đối chứng trước và sau TN 
 

Lĩnh vực Mean SD Median Mode CV 

Nhận thức 
Trước TN 2.97 1.01 2 2 0.34 
Sau TN 3.17 0.99 4 4 0.31 

Tình cảm 
Trước TN 1.57 0.91 2 2 0.58 
Sau TN 2.70 0.96 2 2 0.36 

Hành vi 
Trước TN 3.13 1.24 4 4 0.40 
Sau TN 3.87 0.72 4 4 0.19 

Tổng 
Trước TN 7.67 2.06 8 8 0.27 
Sau TN 9.73 1.58 10 10 0.16 

 Qua bảng 4.8 cho thấy sự khác biệt của lớp TN trước và sau TN:  

 + Điểm TB của trẻ ở lớp ĐC sau TN cao hơn trước TN (trước TN 7.67, 

sau TN 9.73) tuy nhiên cao hơn không nhiều.  

 + Điểm xuất hiện nhiều nhất (Mode) của lớp TN trước TN ở lĩnh vực 

nhận thức, tình cảm là 2, hành vi là 4, sau TN, lĩnh vực tình cảm là 2, hành vi 

và nhận thức là 4. Như vậy, cho thấy ở điểm số của trẻ ở các lĩnh vực không 

có sự biến động nhiều, nhiều trẻ vẫn chỉ đạt điểm 4 là cao nhất ở nhận thức và 

hành vi, tình cảm của trẻ dừng lại nhiều nhất là điểm 2.  
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 + Hệ số biến thiên (CV) của lớp ĐC sau TN có sự chênh lệch rất ít, 

điều này chứng tỏ lớp ĐC trước và sau thực nghiệm đều có sự biến động và 

không ổn định.  

 Từ các kết quả trên cho thấy nhóm ĐC sau TN có sự tăng nhẹ tuy nhiên 

mức độ tăng không đáng kể. Mặc dù, cả lớp ĐC và TN đều có kết quả sau TN 

cao hơn trước TN nhưng lớp TN có kết quả chênh lệch sau TN và trước TN là 

6.3 còn ở lớp ĐC chỉ là 2.07. Kết quả này, chứng tỏ các hoạt động chúng tôi 

đưa ra đối với lớp TN là có hiệu quả hơn hẳn lớp đối chứng.  

 Qua hai vòng TN cho thấy sự phát triển cao hơn và các biểu hiện LNA 

của trẻ 5-6 tuổi được thể hiện rõ nét hơn ở cả nhận thức, tình cảm và hành vi 

của nhóm TN đã chứng tỏ chương trình thực nghiệm có hiệu quả trong việc 

giáo dục LNA cho trẻ 5-6 tuổi.  
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Kết luận chương 4 

1. Chương trình thực nghiệm được thực hiện nhằm đánh giá hiệu quả 

các hoạt động giáo dục LNA cho trẻ 5-6 tuổi, qua đó chứng minh cho giả 

thuyết khoa học của đề tài. Chương trình TN được điều chỉnh và hoàn thiện 

dần qua 2 vòng TN thăm dò và TN chính thức. Nội dung TN được xây dựng 

dựa trên chương trình giáo dục MN hiện hành với quan điểm coi trẻ là chủ thể 

của quá trình giáo dục nên đã ưu tiên sử dụng các phương pháp, hình thức 

giáo dục tích cực giúp trẻ có nhiều cơ hội thực hành trải nghiệm, học hỏi lẫn 

nhau để tự đúc kết kinh nghiệm về LNA cho bản thân. 

2. Các kết quả thực nghiệm cho thấy: các hoạt động giáo dục lòng nhân 

ái cho trẻ 5-6 tuổi ở trường MN đã có tác động tích cực đến mức độ hình 

thành LNA của trẻ 5-6 tuổi. Quá trình thực nghiệm đã chứng tỏ mức độ hình 

thành và phát triển lòng nhân ái của trẻ được thể hiện tốt hơn, ổn định hơn, 

thường xuyên hơn khi trẻ đã được trải nghiệm trong những hoàn cảnh, tình 

huống thực, được chia sẻ cảm xúc suy nghĩ, rồi tự đúc kết kinh nghiệm cho 

bản thân và tích cực, sáng tạo thể nghiệm trong cuộc sống.  

3. Quá trình nghiên cứu cho thấy, mức độ hình thành LNA cho trẻ 5-6 

tuổi tăng rõ rệt giữa đầu vào và đầu ra, tăng nhiều so với trẻ lớp ĐC. Đối với 

từng trẻ, sự hình thành LNA ở mỗi trẻ có sự khác nhau, đặc biệt là sự khác 

nhau về đặc điểm giới tính cho nên cần có những tác động riêng đến cá nhân 

trẻ, kinh nghiệm của mỗi trẻ. Trước khi tiến hành tác động sư phạm cần làm rõ 

đặc điểm của lứa tuổi và đặc điểm riêng của từng trẻ để lựa chọn các hoạt động 

phù hợp nhằm đảm bảo hiệu quả mong muốn.  

4. Giáo dục lòng nhân ái cho trẻ 5-6 tuổi qua trải nghiệm là một quá 

trình lâu dài đòi hỏi phải có sự phối kết hợp chặt chẽ với gia đình. Giáo dục 

trải nghiệm cho trẻ là một lĩnh vực mới mẻ trong GDMN. Do đó, cần phải 

tiếp tục nghiên cứu trong phạm vi rộng hơn với thời gian dài hơn để khẳng 

định hiệu quả của nó trên thực tiễn. 
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KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 

1. Kết luận 

1.1. LNA là giá trị nhân văn, là tình thương yêu của con người, thể hiện 

sự đồng cảm, quan tâm, chia sẻ, giúp đỡ, bảo vệ và khoan dung đối với bản 

thân, mọi người và sự vật xung quanh không chỉ bằng nhận thức mà còn bằng 

thái độ, hành vi tích cực của họ.  

 Giáo dục LNA cho trẻ 5-6 tuổi có vai trò quan trọng trong việc phát 

triển nhân cách trẻ trong các mối quan hệ của cuộc sống. Giáo dục LNA là 

quá trình tác động có mục đích, có hệ thống của nhà giáo dục đến nhận thức, 

thái độ và hành vi của người được giáo dục thông qua các hoạt động và các mối 

quan hệ nhằm hình thành ở trẻ tình yêu thương, thể hiện ở sự đồng cảm, quan 

tâm, chia sẻ, giúp đỡ, bảo vệ, khoan dung đối với bản thân, mọi người và sự 

vật xung quanh.  

Giáo dục LNA qua trải nghiệm là quá trình tổ chức hoạt động cho trẻ 

tiếp xúc trực tiếp với sự vật, hiện tượng, sự kiện trong thực tế nhằm lĩnh hội 

kiến thức, hình thành thái độ và hành vi tích cực thể hiện tình cảm yêu  

thương của trẻ đối với bản thân, mọi người và sự vật xung quanh. Giáo dục 

LNA qua trải nghiệm được tổ chức theo quy trình gồm 4 giai đoạn: Trẻ được 

trải nghiệm, chia sẻ phản hồi kinh nghiệm, cùng GV đưa ra nguyên tắc ứng 

xử thể hiện LNA, tích cực thể hiện hành vi nhân ái trong cuộc sống.  

1.2. Chương trình GDMN là chương trình khung định hướng cho GV 

trong quá trình chăm sóc và giáo dục trẻ. Nhìn chung, những nội dung, 

phương pháp của chương trình phù hợp với đặc điểm của trẻ, giáo viên có thể 

tiến hành trong quá trình tổ chức các hoạt động. Tuy nhiên, để giáo dục LNA 

cho trẻ 5-6 tuổi, GV cần phải bổ sung thêm một số nội dung, tăng cường sử 

dụng các phương pháp cho trẻ có cơ hội được thể hiện và thực hành những 

việc làm thể hiện LNA trong cuộc sống hàng ngày. Công tác đánh giá hiệu 

quả giáo dục LNA của GV cần phải được chú trọng hơn nữa. 
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1.3. Kết quả khảo sát thực trạng giáo dục LNA cho trẻ 5-6 tuổi qua trải 

nghiệm ở trường MN cho thấy vấn đề giáo dục LNA cho trẻ 5-6 tuổi qua trải 

nghiệm còn nhiều điểm cần chú ý. GV chưa nhận thức được đầy đủ về bản 

chất và cấu trúc của LNA, về quá trình tổ chức trải nghiệm cho trẻ, các hoạt 

động GV sử dụng chưa tạo nhiều cơ hội cho trẻ được thực hành, trải nghiệm. 

Công tác phối kết hợp giữa gia đình và nhà trường trong giáo dục LNA cho 

trẻ còn nhiều hạn chế nên hiệu quả giáo dục chưa cao, mức độ biểu hiện LNA 

ở trẻ còn thấp và không đồng đều giữa các lĩnh vực và giữa các cá nhân trẻ.  

1.4. Trên cơ sở phân tích lí luận và thực tiễn, các hoạt động giáo dục 

LNA cho trẻ 5-6 tuổi qua trải nghiệm đã được xây dựng bao gồm: Xác định 

các nguyên tắc tổ chức hoạt động giáo dục LNA cho trẻ 5-6 tuổi qua trải 

nghiệm; Xác định mục tiêu, nội dung, các dạng hoạt động giáo dục LNA cho 

trẻ; Hướng dẫn tổ chức các hoạt động giáo dục LNA cho trẻ 5-6 tuổi qua trải 

nghiệm ở trường MN với 4 giai đoạn; Xây dựng các điều kiện đảm bảo hiệu 

quả hoạt động giáo dục LNA cho trẻ 5-6 tuổi qua trải nghiệm. 

1.5. Các hoạt động giáo dục LNA cho trẻ 5-6 tuổi qua trải nghiệm đã 

được triển khai thực nghiệm sư phạm trên trẻ 5-6 tuổi trên một số lượng đủ 

tin cậy. Các kết quả thực nghiệm được xử lí và phân tích đã cho thấy tính khả 

thi và hiệu quả của các hoạt động đề xuất, đồng thời khẳng định tính đúng đắn 

của giả thuyết khoa học đã nêu. Các hoạt động này đã tác động tích cực đến 

sự phát triển LNA của trẻ 5-6 tuổi ở lớp thực nghiệm. 

2. Khuyến nghị 

 Để đảm bảo hiệu quả của việc triển khai các hoạt động giáo dục LNA 

cho trẻ 5-6 tuổi qua trải nghiệm ở trường MN, cần quan tâm đến một số vấn 

đề sau đây: 

2.1. Với các nhà quản lí giáo dục mầm non 

- Chú trọng hơn đến nhiệm vụ giáo dục giá trị nói chung, giáo dục LNA 

cho trẻ MN nói riêng và coi đó là nhiệm vụ cốt lõi, tạo nền tảng cho việc hình 

thành nhân cách con người, được bắt đầu từ tuổi MN. 
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- Đưa ra những chủ trương, chỉ đạo về giáo dục lòng nhân ái, giáo dục 

trải nghiệm ở trường MN, thúc đẩy nhanh tính tự chịu trách nhiệm của 

GVMN và cha mẹ trẻ đối với việc giáo dục giá trị sống cho trẻ MN. 

- Sử dụng trải nghiệm như một phương pháp giáo dục tích cực cần 

được ưu tiên trong quá trình đổi mới GDMN theo hướng tích cực hóa hoạt 

động của trẻ.  

- Tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn trong trường để GV 

hiểu và thực hiện có hiệu quả các hoạt động giáo dục LNA cho trẻ 5-6 tuổi 

qua trải nghiệm.  

 -  Có kế hoạch và tiến hành các biện pháp tuyên truyền nâng cao nhận 

thức của cha mẹ trẻ và cộng đồng về việc giáo dục LNA cho trẻ 5-6 tuổi qua 

trải nghiệm. Tăng cường mối liên hệ giữa gia đình và nhà trường trong công 

tác chăm sóc giáo dục trẻ.  

2.2. Với giáo viên mầm non 

- Chủ động tự học, tự nghiên cứu để nâng cao hiểu biết về giáo dục 

LNA qua trải nghiệm từ việc xác định mục tiêu, lựa chọn nội dung và sử dụng 

phương pháp giáo dục trải nghiệm hiệu quả cho trẻ 5-6 tuổi ở trường MN. 

- Thường xuyên trau dồi và rèn luyện để có khả năng thiết kế các hoạt 

động trải nghiệm nhằm giáo dục LNA cho trẻ 5-6 tuổi ở trường MN. 

- Tích cực áp dụng các biện pháp giáo dục LNA cho trẻ 5-6 tuổi qua 

trải nghiệm vào hoạt động giáo dục trẻ hàng ngày. 

- Tăng cường mối liên hệ với cha mẹ trẻ, hỗ trợ cha mẹ trẻ trong công 

tác chăm sóc giáo dục trẻ nói chung, trong thực hiện các hoạt động giáo dục 

LNA cho trẻ qua trải nghiệm, huy động cha mẹ trẻ tham gia vào quá trình trải 

nghiệm của trẻ ở trường MN. 
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PHỤ LỤC  
PHỤ LỤC 1: PHIẾU TRƯNG CẦU Ý KIẾN GIÁO VIÊN VÀ CBQL 
        
 Để góp phần nâng cao hiệu quả việc giáo dục lòng nhân ái (LNA) cho  trẻ 5 - 
6 tuổi qua trải nghiệm, xin chị vui lòng cho biết thông tin/ý kiến bằng cách đánh dấu 
(X) vào ô thích hợp hoặc viết câu trả lời vào chỗ chấm.  

(Phiếu này chỉ sử dụng vào mục đích nghiên cứu, không nhằm để đánh giá giáo 
viên). 

Câu 1. Theo chị LNA được hiểu như thế nào theo các quan niệm sau đây? 
(1) Lòng nhân ái là tình yêu thương giữa con người với con người  
(2) Lòng nhân ái là sự bao dung, quan tâm đến người khác và không 
làm tổn thương người khác 

                
 

(3) Lòng nhân ái là quan tâm, giúp đỡ làm những điều tốt đẹp cho 
người khác, nhất là những người gặp khó khăn, hoạn nạn 

                
 

(4) LNA là một giá trị nhân văn, thể hiện sự thương yêu con người với 
bản thân, mọi người và sự vật xung quanh qua nhận thức, thái độ, tình 
cảm và các hành vi phù hợp.  

                
 

(5) Quan niệm khác: 
 ……………………………. 

 

Câu 2. Chị hãy cho biết mức độ cần thiết của việc giáo dục LNA  cho trẻ mẫu 
giáo đối với sự hình thành nhân cách con người trong giai đoạn hiện nay? 

(1) Rất cần thiết                              
(2) Cần thiết     
(3) Không cần thiết  

Vì sao?.............................................................................................................................. 

Câu 3. Theo chị lòng nhân ái bao gồm các yếu tố nào sau đây? 
(1) Lòng nhân ái chỉ chứa đựng yếu tố tình cảm   
(2) Lòng nhân ái bao gồm yếu tố nhận thức  
(3) Lòng nhân ái bao gồm yếu tố hành vi    
(4) Lòng nhân ái bao gồm yếu tố tình cảm, hành vi  
(5) Lòng nhân ái bao gồm yếu tố nhận thức, tình cảm, hành vi  
(6) Quan niệm khác 
……………………………………………………………… 

 

Câu 4. Theo chị để giáo dục LNA cho trẻ 5-6 tuổi ở trường MN cần thực hiện 
những nôi dung nào dưới đây 

Nội dung giáo dục 
Lĩnh vực 

Nhậnthức Thái độ Hành vi 
Có  Không Có  Không Có  Không 

(1) Quan tâm đến bản thân và mọi người 
xung quanh. 

      

(2) Chia sẻ khi bản thân, người khác vui, 
buồn. 

      

(3) Giúp đỡ mọi người khi họ gặp khó 
khăn. 

      

(4) Sẵn sàng tha thứ cho bản thân và mọi       
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người xung quanh khi có lỗi hay suy 
nghĩ không đúng. 
(5) Bảo vệ bản thân, mọi người, môi 
trường xung quanh 

      

(6) Khoan dung với bản thân và mọi 
người xung quanh khi có lỗi hay suy 
nghĩ không đúng 

      

Câu 5. Ở trường MN, chị đã sử dụng biện pháp nào sau đây để giáo dục LNA 
cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi 

Các biện pháp 

Mức độ sử dụng  

Có  Không  

Tạo tình huống   
Thảo luận    
Đàm thoại, trò truyện   
Trò chơi   
Đóng vai   
Dự án   
Thực hành, luyện tập   
Động não   
Biện pháp khác (kể 
tên)........................................... 

  

Câu 6. Ở trường mầm non, việc giáo dục LNA cho trẻ 5-6 tuổi được chị tiến 
hành qua những hình thức nào? 

.......................................................................................................................................

........... 

Câu 7. Theo chị, trải nghiệm là gì? Việc giáo dục LNA cho trẻ qua trải nghiệm 
có cần thiết hay không? Vì sao? 

a. Trải nghiệm là gì?  

.......................................................................................................................................

................................................................................................................... 

b. Việc giáo dục lòng nhân ái cho trẻ qua trải nghiệm có cần thiết hay không? Vì 
sao? 

.......................................................................................................................................

................................................................................................................... 

Câu 8. Theo chị, giáo dục LNA cho trẻ mẫu giáo qua trải nghiệm được hiểu 
như thế nào trong các cách dưới đây? 

(1) Là quá trình tổ chức hoạt động giáo dục của giáo viên nhằm giúp 
trẻ nhận thức đúng về mối quan hệ với bạn và người lớn xung quanh 

                
 

(2) Là quá trình tổ chức hoạt động giáo dục của giáo viên nhằm hình 
thành ở trẻ tình cảm tốt đối với bạn và người lớn xung quanh 

                
 

(3) Là quá trình tổ chức hoạt động giáo dục của giáo viên nhằm cung  
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cấp kiến thức, hình thành thái độ và hành vi tích cực cho trẻ với mọi 
người và môi trường xung quanh 
(4) Quan niệm khác 
 ………………………………………………. 

 

Câu 9. Ở trường MN, có thể sử dụng các hoạt động nào sau đây cho trẻ trải 
nghiệm về LNA?  

Hoạt động đón trẻ                 
Hoạt động học                  
Hoạt động ngoài trời             

Hoạt động chơi        
Vệ sinh-ăn trưa  
Ngủ trưa  
Hoạt động chiều  
Hoạt động trả trẻ  

Hoạt động khác: ……………………………  

Câu 10. Chị hãy cho biết việc giáo dục LNA cho trẻ 5-6 tuổi qua trải nghiệm 
được chị tiến hành theo trình tự (các bước tiến hành cụ thể bắt đầu từ đâu đến 
đâu)  

.......................................................................................................................................

................................................................................................................... 

Câu 11. Theo chị cần thiết kế hoạt động cho trẻ trải nghiệm về LNA theo các 
nguyên tắc nào sau đây: 

(1) Cần tác động đến trẻ bằng tình cảm            

(2) GD trẻ cần bắt đầu từ hành vi               

(3) GV cần phải tận tụy, hết lòng với trẻ           

(4) GV cần phải cho trẻ trải nghiệm     

(5) GV cần phải giải thích cho trẻ hiểu   

(6) Cần phải gây ấn tượng cho trẻ   

(7) Cần tạo môi trường cho tre trải nghiệm   

(8) Nguyên tắc khác: ………………………………………… 
…………………………………………………………………… 

 

Câu 12. Ở trường MN nơi chị công tác, có những thuận lợi và khó khăn gì đối 
với việc GD lòng nhân ái cho trẻ 5-6  tuổi qua trải nghiệm 

     -  Thuận lợi 
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
 - Khó khăn 

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

...................... 
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-  Những ý kiến đề nghị của chị để nâng cao chất lượng việc giáo dục lòng 
nhân ái cho trẻ mẫu giáo 

Về nội dung:  
.......................................................................................................................................
......... 

Về phương pháp:  
.......................................................................................................................................
........... 

Về các điều kiện khác (cơ sở vật chất, tài liệu…) 
.......................................................................................................................................
........... 

Câu 13.  Xin chị cho biết một số thông tin về bản thân 

Họ và tên:  

Tuổi: 

Dưới 30   Từ 30 đến 40               Trên 40  

Trường MN: ............................................................................................................  

Lớp mình phụ trách: 

............................................................................................................. 

Thành phố/tỉnh: .......................................................................................................  

Trình độ được đào tạo: 

 Sơ cấp:        Trung cấp:         Cao đẳng              Đại học:       

   Sau đại học: 

Thâm niên đứng lớp: 

Dưới 5 năm Từ 5 đến 10 năm   Trên 15 năm  Trên 20 năm  

      Xin chân thành cảm ơn sự hợp tác của Chị! 
 
 

PHỤ LỤC 2: PHIẾU TRƯNG CẦU Ý KIẾN CHA MẸ TRẺ 
A. THÔNG TIN VỀ TRẺ 
1. Họ và tên trẻ 
2. Giới:                    a. Trai                   b. Gái 
3. Ngày, tháng, năm sinh………………………………………………….. 
4. Lớp: …………………………………………………………………….. 
5. Truờng: …………………………………………………………………. 
6. Anh/Chị có mấy con? 

a. 1 con 
b. 2 con 
c. 3 con 

7. Cháu cùng sống trong gia đình với những ai? 
a. Bố, mẹ 
b. Ông, bà 
c. Anh/ chị/ em 
d. Chú, bác, cô, dì 

8. Đặc điểm của trẻ 
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a. Mạnh dạn 
b. Nhút nhát 
c. Hiếu động 

9. Sở thích của trẻ (trẻ thường thích gì và thích chơi với ai):  
……………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………... 

10.  Anh/Chị có thường chơi với con không? Thời gian chơi một ngày khoảng 
bao nhiêu lâu? 

a. Có                          
b. Không 

Vì sao? 
………………………………………………………………………………...
…… 

B. CÂU HỎI 
Câu 1: Để giáo dục lòng nhân ái cho con Anh/chị quan tâm đến nội dung nào 
dưới đây?  

Nội dung giáo dục 
Lĩnh vực  

Nhận thức Thái độ Hành vi 
Có  Không Có  Không Có  Không 

(1) Quan tâm đến bản thân và mọi người 
xung quanh. 

      

(2) Chia sẻ khi bản thân, người khác vui, 
buồn. 

      

(3) Giúp đỡ mọi người khi họ gặp khó 
khăn. 

      

(4) Sẵn sàng tha thứ cho bản thân và mọi 
người xung quanh khi có lỗi hay suy nghĩ 
không đúng. 

      

(5) Bảo vệ bản thân, mọi người, môi 
trường xung quanh 

      

(6) Khoan dung với bản thân và mọi người 
xung quanh khi có lỗi hay suy nghĩ không 
đúng 

      

Câu 2: Anh/chị đã sử dụng biện pháp nào sau đây để giáo dục lòng nhân ái cho 
con?  
 

Các biện pháp 

Mức độ sử dụng  

Có  Không  

Tạo tình huống   
Thảo luận    
Đàm thoại, trò truyện   
Trò chơi   
Đóng vai   
Dự án   
Thực hành, luyện tập   
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Động não   
Biện pháp khác (kể 
tên)........................................... 
................................................... 

  

 
Theo Anh/chị hoạt động nào là có hiệu quả nhất trong việc giáo dục lòng nhân ái 
cho trẻ? Vì sao 
.......................................................................................................................................
................................................................................................................... 
Câu 3: Anh/chị đã phối hợp với nhà trường như thế nào trong việc giáo dục 
lòng nhân ái cho con của Anh/chị?  
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
..................... 
Câu 4: Anh chị có những thuận lợi và khó khăn gì đối với việc GD lòng nhân ái 
cho trẻ 5-6  tuổi ? 

     -  Thuận lợi 
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
...................... 

- Khó khăn 
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
...................... 

-  Những ý kiến đề nghị của chị để nâng cao chất lượng việc giáo dục lòng 
nhân ái cho trẻ mẫu giáo 
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
...................... 
B.THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA ANH/CHỊ 
Tuổi: ……………………………………………………………………… 
Trình độ: ………………………………………………………………………. 
Công việc hiện tại: …………………………………………………………….. 
Tình trạng hôn nhân: ………………………………………………………….. 
 

PHỤ LỤC 3: TIÊU CHÍ VÀ THANG ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ  

HÌNH THÀNH LNA CỦA TRẺ 5-6 TUỔI 

 Tiêu chí nhận thức  

Chỉ số 1: Nhận biết được những biểu hiện, những dấu hiệu về LNA 

 Chỉ số 2: Nêu được ý nghĩa nhân ái với bản thân và người xung quanh 

 Tiêu chí hành vi   

 Chỉ số 3: Xác định được những hoàn cảnh/những đối tượng cần LNA  

            Chỉ số 4: Thực hiện hành vi nhân ái phù hợp hoàn cảnh 
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 Tiêu chí xúc cảm, thái độ 

 Chỉ số 5: Mong muốn được thể hiện hành vi nhân ái với mọi người xung 

quanh 

 Chỉ số 6: Thể hiện xúc cảm và thái độ nhân ái phù hợp với đối tượng và hoàn 

cảnh 

Mức độ đánh giá 

(Đánh giá dựa trên 3 tiêu chí về nhận thức, hành vi, tình cảm và thái độ và dựa 

vào 6 biểu hiện của LNA: Đồng cảm, quan tâm, chia sẻ, giúp đỡ, bảo vệ, khoan dung)  

Nhận thức Tình cảm Hành vi Số điểm 

-Trẻ nhận biết được 5-6 
biểu hiện LNA 
- Biết được lý do cần 
nhân ái với bản thân và 
mọi người xung quanh 

- Mong muốn được 
thể hiện hành vi nhân 
ái với bản thân và mọi 
người xung quanh 
- Thể hiện xúc cảm 
phù hợp với đối tượng 
và hoàn cảnh  

- Xác định được 
những hoàn cảnh, đối  
tượng cần LNA.  
- Thể hiện hành vi 
nhân ái (5-6 biểu 
hiện) phù hợp với 
hoàn cảnh. 

Loại tốt 
(Trên 4 đến 6 

điểm) 

- Trẻ nhận biết được 3-4 
biểu hiện LNA 
- Biết được lý do cần 
nhân ái với bản thân và 
mọi người xung quanh 

- Mong muốn được 
thể hiện hành vi nhân 
ái với bản thân và mọi 
người xung quanh 
- Thể hiện xúc cảm 
phù hợp với đối tượng 
và hoàn cảnh (thỉnh 
thoảng không thể 
hiện) 

- Xác định được 
những hoàn cảnh, đối  
tượng cần LNA 
- Thực hiện được 
hành vi nhân ái (3-4 
biểu hiện) nhưng đôi 
khi nhắc nhở, gợi ý 
mới thực hiện được 

Loại trung 
bình (Từ trên 
2 đến 4 điểm) 

-Trẻ nhận biết được 0-2 
biểu hiện LNA 
- Không chỉ ra được lý 
do cần nhân ái với bản 
thân và mọi người xung 
quanh.  

- Mong muốn được 
thể hiện hành vi nhân 
ái với bản thân và mọi 
người xung quanh 
- Thể hiện xúc cảm 
không phù hợp với 
hành vi nhân ái và 
không nhân ái 

- Xác định được một 
vài hoàn cảnh, đối  
tượng cần LNA 
- Không thực hiện 
hành vi nhân ái 

 
Loại thấp 

(Từ 0 đến 2 
điểm ) 

 
b. Thang đánh giá: Thang đánh giá theo từng tiêu chí nhận thức/ tình cảm/ 

hành vi được chia làm 3 mức độ: 

Thang đánh giá chung về LNA 

-  Mức độ cao (trên 12 đến 18 điểm): Trẻ rất nhân ái với bản thân, mọi người, 

sự vật xung quanh thể hiện qua: Nhận biết và thể hiện được 5-6 biểu hiện hành vi 

nhân ái với bản thân và mọi người xung quanh; thể hiện xúc cảm phù hợp với hoàn 

cảnh. 
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- Mức độ trung bình (trên 6 đến 12 điểm): Trẻ nhân ái với bản thân, mọi 

người, sự vật xung quanh thể hiện qua: Nhận biết và thể hiện được 3-4 biểu hiện 

hành vi nhân ái với bản thân và mọi người xung quanh, đôi khi phải nhắc nhở mới 

thực hiện; thể hiện xúc cảm phù hợp với hoàn cảnh (đôi khi không thể hiện). 

- Mức độ thấp (từ 0 đến 6 điểm): Trẻ chưa thực sự nhân ái với bản thân, mọi 

người, sự vật xung quanh thể hiện qua: Nhận biết và thể hiện được 1-2 biểu hiện 

nhân ái với bản thân và mọi người xung quanh, phải nhắc nhở mới thực hiện hành 

vi nhân ái; không thể hiện xúc cảm phù hợp với hoàn cảnh.  

PHỤ LỤC 4: TRANH KHẢO SÁT THỰC TRẠNG VÀ TRƯỚC TN 

Tình huống 1:  

 Tranh 1: Nhóm bạn đang chơi, một trẻ ngồi khóc ở bên cạnh 

 

 Tranh 2: Một số bạn chạy ra, vỗ vỗ vai, an ủi bạn 
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 Tranh 3: Các trẻ ngồi chơi với nhau vui vẻ 

 

 

Tình huống 2:  

 Tranh 4: Một trẻ bị ngã 
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Tranh 5: Một trẻ chạy đến đỡ bạn dậy 

 

Tranh 6: Hai trẻ vui vẻ cùng dắt tay đi chơi 
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Tình huống 3:  

 Tranh 1: Hai bạn tranh giành nhau đồ chơi (chiếc ô tô) 

 

  

Tranh 2: Một bạn chạy ra can 
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Tranh 3: Cả ba cùng chơi chung với nhau.  

 

 
PHỤ LỤC 5: TRANH KHẢO SÁT SAU THỰC NGHIỆM 

 
Tình huống 1:  
Tranh 1: Một bạn bị sốt (dán cao dán hạ sốt ở trên trán), khuôn mặt buồn ngồi cạnh 

cô giáo 
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Tranh 2: Các bạn trong lớp chạy ra xung quanh và hỏi han bạn 

 

 

Tranh 3: Bố mẹ đến đón, bạn ra về, các bạn trong lớp giúp bạn lấy cặp, lấy dép.  
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Tình huống 2:  

Tranh 1: Một bạn làm đổ rổ đồ chơi ra khắp lớp 

 

 

Tranh 2: Một số trẻ chạy đến nhặt đồ chơi giúp bạn 
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Tranh 3: Làm xong cả nhóm chơi vui vẻ với nhau 

 

Tình huống 3:  

Tranh 1: Trước góc chơi xây dựng, hai bạn đang tức giận giơ nắm đấm ra định đánh nhau. 
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Tranh 2: Một số bạn chạy ra can 

 

Tranh 3: Các bạn cùng chơi vui vẻ với nhau.  
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PHỤ LỤC 6 : BÀI TẬP KHẢO SÁT THỰC TRẠNG VÀ TRƯỚC  

THỰC NGHIỆM 

 
Bài tập 1. Tình huống với một trẻ 

Mục đích: Đánh giá hành động quan tâm, giúp đỡ của trẻ với người khác   

Chuẩn bị: Chuẩn bị bút, tranh  

Tiến hành:  

 Khi hỏi trẻ về các bức tranh, người đánh giá cố tình đánh rơi bút hoặc tranh. 

Sau đó người đánh giá theo dõi hành vi của trẻ. Nếu trẻ không nhặt lên thì người 

đánh giá gợi ý (không biết bút của tôi ở đâu? Tôi đau lưng quá không nhặt được bút 

lên, ai giúp tôi không nhỉ? ). Người đánh giá quan sát xem trẻ có nhặt bút lên không 

và chấm điểm. 

Bài tập 2. Tình huống bất ngờ trong hoạt động hàng ngày với nhiều trẻ: Đánh 

rơi rổ đồ chơi  

Mục đích: Đánh giá hành động chia sẻ, giúp đỡ, quan tâm của trẻ với người khác   

Chuẩn bị: Rổ đồ chơi với nhiều đồ chơi ở trong rổ  

Tiến hành: GV cho cả lớp chơi bình thường trong giờ chơi ở các góc. Người nghiên 

cứu tiến vào lớp chào cả lớp rồi đứng trao đổi với cô giáo. Sau đó loay hoay lấy một 

số đồ trên giá, chẳng may làm đổ rổ đồ chơi xuống sàn. Người nghiên cứu nói: Ôi 

tôi vô ý quá và ngồi xuống nhặt đồ chơi dưới sàn lên. Người nghiên cứu quan sát 

xem có bao nhiêu bạn đến nhặt đồ chơi cùng. Sau đó người nghiên cứu lại nói tiếp: 

Nhiều đồ chơi rơi quá, có bạn nào nhặt giúp tôi với không? Tiếp tục quan sát trẻ và 

cho điểm theo tiêu chí đã cho.  

 - Đối với những trẻ tự đến nhặt đồ chơi 

 - Đối với những trẻ đến nhặt có nhắc nhở 

 - Đối với những trẻ không nhặt vẫn ngồi chơi 

 Bài tập 3. Thực hiện một nhiệm vụ cụ thể: Cho trẻ vẽ theo đề tài. Ví dụ “Quả 

bưởi” 

Mục đích: Đánh giá hành động chia sẻ, giúp đỡ bạn của trẻ trong hoạt động vẽ 

Chuẩn bị:  

- Các vật liệu cho hoạt động vẽ : giấy vẽ, bút màu, bàn ghế; Bố trí lớp học có 

10 bộ bàn ghế cho trẻ  2 trẻ ngồi 1 bàn có để sẵn các dụng cụ vật liệu. 
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          -Tạo các tình huống khác nhau trong việc bố trí lớp học: có bàn để 2 ghế; có 

bàn để 1 ghế ở giữa; có vị trí thừa giấy nhưng thiếu bút màu và ngược lại.  

 Cách tiến hành khảo sát:  

 - Giáo viên bắt đầu tổ chức hoạt động vẽ: Nêu chủ đề vẽ, các yêu cầu đối với 

việc thực hiện bài tập. Giáo viên tạo tình huống sau: 

 Ví dụ: “Hôm nay lớp mình sẽ vẽ theo đề tài với chủ đề “Quả bưởi”.  Hai con 

sẽ ngồi chung một bàn để vẽ. Cô đã để sẵn các dụng cụ vẽ ở chỗ ngồi của các con. 

Chỉ có các dụng cụ và giấy để sẵn trên bàn thôi, nên các con cần sử dụng cẩn thận 

và chia sẻ với nhau nhé. Nếu bạn nào thiếu ghế ngồi thì ra ngoài hiên lấy. Bây giờ 

các con hãy đến bàn, ngồi xuống và bắt đầu vẽ” 

 - Người NC quan sát hành vi của trẻ và xác định các biểu hiện chia sẻ, giúp 

đỡ của trẻ trong quá trình hoạt động từ khi bắt đầu hoạt động đến khi kết thúc. Để 

lưu được thông tin đủ và chính xác, cần sử dụng máy ghi hình để xem lại nhiều lần. 

 Các biểu hiện về hành động nhân ái của trẻ được người NC ghi lại theo các 

tiêu chí đặt ra. Cụ thể: 

 Những trẻ nào nhận thấy tình huống bạn gặp khó khăn trong hoạt động vẽ 

(thiếu ghế, thiếu giấy, thiếu bút, màu...) 

 Những trẻ nào đã chủ động thực hiện hành động giúp đỡ bạn (lấy ghế, chia 

giấy, bút) 

 Những trẻ nào đã sử dụng cách thức giúp bạn phù hợp với hoàn cảnh (Ghế: 

nhường bạn ngồi và ra hiên lấy ghế; dịch ghế ra ngoài để chỗ cho bạn đặt ghế; Giấy: 

nếu có 2 tờ giấy thì chia cho bạn 1 tờ giấy với sự vui vẻ; Nếu có một tờ thì chia đôi; 

Bút: chia cho bạn bút và nói với bạn một cách vui vẻ, sử dụng luân phiêu...) 

 Kết quả của sự giúp đỡ bạn của trẻ: cả hai trẻ đều thực hiện được bài tập và 

vui vẻ 

 Người NC cho điểm theo các tiêu chí đã cho 
 

PHỤ LỤC 7: BÀI TẬP KHẢO SÁT SAU THỰC NGHIỆM 

Bài tập 1. Tình huống với một trẻ 

 Mục đích: Đánh giá hành động quan tâm, giúp đỡ của trẻ với người khác   

 Chuẩn bị: Chuẩn bị kẹp gim giấy và giấy  

 Tiến hành:  
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 Khi hỏi trẻ về các bức tranh, người đánh giá cố tình để trên bàn gim giấy và 

kẹp giấy va cố tình làm rơi xuống đất. Sau đó người đánh giá theo dõi hành vi của 

trẻ. Nếu trẻ không nhặt lên thì người đánh giá gợi ý (không biết kẹp và giấy của tôi 

ở đâu? Tôi đang cần để kẹp và viết). Người đánh giá quan sát xem trẻ có nhặt kẹp 

và giấy lên không và chấm điểm. 

Bài tập 2. Tình huống bất ngờ trong hoạt động hàng ngày với nhiều trẻ: Đánh 

rơi đồ vật  

 Mục đích: Đánh giá hành động đồng cảm, chia sẻ, giúp đỡ, quan tâm của trẻ 

với người khác   

 Chuẩn bị: Một rổ trong đó có rất nhiều bút sáp, bút chì và một số đồ dùng 

học tập  

 Tiến hành: GV cho cả lớp chơi bình thường trong giờ chơi ở các góc. Sau đó 

GV bê rổ đồ dùng học tập và giả vờ vô ý bị vấp ngã, các đồ dùng bắn lung tung 

khắp sàn nhà. Người đánh giá quan sát xem và ghi tên các trẻ chạy ra giúp cô. Sau 

đó GV lại nói tiếp: Còn thiếu mấy cái bút chì và bút sáp màu nữa, có ai tìm giúp cô 

không? Người đánh giá tiếp tục quan sát trẻ và cho điểm theo tiêu chí đã cho.  

 - Đối với những trẻ tự đến nhặt đồ dùng và chạy ra đỡ cô dậy không cần nhắc 

nhở 

 - Đối với những trẻ đến nhặt đồ dùng và có nhắc nhở 

 - Đối với những trẻ không nhặt vẫn ngồi chơi 

 Bài tập 3. Thực hiện một nhiệm vụ cụ thể: Dọn dẹp lớp học 

a. Mục đích: 

Đánh giá hành động đồng cảm, chia sẻ, giúp đỡ, quan tâm của trẻ với mọi 

người xung quanh 

b. Chuẩn bị  

- Chổi, hót rác, khăn lau bàn, ghế cho trẻ 

- Thông báo với trẻ ngày mai cả lớp sẽ cùng dọn vệ sinh 

c. Tiến hành 

Giáo viên giới thiệu buổi dọn dẹp vệ sinh lớp sẽ làm cho lớp học sạch đẹp. 

Giáo viên tạo tình huống: cô thấy đồ chơi của lớp rất bẩn và còn lộn xộn quá, cô sẽ 

giao cho 2 bạn sắp xếp, lau chùi lại cho sạch. Giờ bạn nào xung phong giúp cô nào?  

GV gọi một số bạn có tinh thần tự giác làm trước và nói với các trẻ còn lại cần hỗ 

trợ bạn để cùng hoàn thành công việc nhau.  
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Người quan sát ghi chép các biểu hiện của trẻ có bao nhiêu trẻ chủ động thực 

hiện việc dọn dẹp lớp học, có bao nhiêu trẻ tham gia sau, có bao nhiêu trẻ không 

tham gia, những trẻ nào đã thực hiện hành động giúp bạn đạt hiệu quả như cùng bạn 

dọn xong một góc chơi hay lau chùi sạch sẽ một chiếc giá.  

Kết quả của sự giúp đỡ bạn của trẻ: Tất cả đều hoàn thành nhiệm vụ, cô giáo 

khen một số bạn tích cực và nhắc một số trẻ lần sau cố gắng hơn.  

Người nghiên cứu cho điểm theo các tiêu chí đã cho.  

Bài tập 4. Thực hiện hành động với bạn: Đồ chơi mới 

Mục đích: Đánh giá hành động nhường nhịn, chia sẻ quan tâm, giúp đỡ , bảo vệ 

bạn 

Chuẩn bị: Mua thêm một ít đồ chơi ở các góc chơi để trong các góc (không 

để trẻ nhìn thấy trước) 

Tiến hành: Cô cho cả lớp chơi bình thường khi lựa chọn góc chơi, bạn chơi. 

Người nghiên cứu quan sát xem khi trẻ phát hiện ra đồ chơi mới trẻ sẽ có thái độ 

như thế nào? Người nghiên cứu quan sát:  

- Trẻ chơi với bạn đồ chơi mới 

- Trẻ chia cho bạn đồ chơi  

- Trẻ trành giành không cho bạn đồ chơi 

- Cách trẻ xử lý tình huống, thái độ của các trẻ trong các tình huống đó. và 

thái độ của trẻ khác khi nhìn thấy bạn tranh giành nhau đồ chơi.  

Người nghiên cứu cho điểm theo các tiêu chí đã cho.  

PHỤ LỤC 8: PHIẾU ĐÁNH GIÁ TRẺ TRONG KHẢO SÁT  
THỰC TRẠNG VÀ TRƯỚC TN  

Họ và tên:  
Sinh năm:  
Lớp:                      ; Nam/Nữ  

1. Nhận thức  
Đánh giá thông qua tranh tình huống 
Cho điểm:  
- Nhận biết được 5-6 biểu hiện dấu hiệu: 4 điểm; Hiểu được ý nghĩa: 2 điểm 
- Trẻ nhận biết được 3-4 biểu hiện: 2 điểm; hiểu được ý nghĩa 2 điểm 
- Trẻ nhận biết từ 0 đến 2 biểu hiện: 1 điểm, không hiểu được ý nghĩa 0 điểm 
 

Tiêu chí Tranh 
TH1 

Tranh  
TH2 

Tranh 
TH3 

Ghi chú 

Nhận biết những biểu hiện, những 
dấu hiệu về LNA 

    

Nêu được ý nghĩa của nhân ái với 
bản thân và mọi người xung quanh 
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2. Hành vi và tình cảm  
Đánh giá qua tình huống và hai bài tập đánh rơi rổ đồ chơi và BT cho trẻ vẽ quả bưởi 
Cho điểm:  
- Xác định được hoàn cảnh, đối tượng cần LNA và chủ động tự thể hiện LNA (5-6 
biểu hiện): 6 điểm;  
- Xác định được hoàn cảnh, đối tượng cần LNA và thực hiện có nhắc nhở: 4 
- Xác định được một vài hoàn cảnh, đối tượng cần LNA, không thực hiện hành vi 
nhân ái: 2 điểm;  
- Không xác định, không thực hiện: 0 điểm;  
- Mong muốn được thể hiện LNA: 2 điểm;  
- Thể hiện cảm xúc và thái độ phù hợp: 4 điểm; thể hiện xúc cảm phù hợp thỉnh thoảng 
không thể hiện: 2 điểm; thể hiện xúc cảm không phù hợp: 0 điểm 
 

Tiêu chí BT1  BT2 BT3 Ghi chú 
Xác định được những hoàn cảnh, đối 
tượng cần LNA 

    

Thực hiện hành vi nhân ái phù hợp 
với hoàn cảnh 

    

Mong muốn được thể hiện hành vi 
nhân ái với mọi người xung quanh 

    

Thể hiện xúc cảm và thái độ nhân ái 
phù hợp với đối tượng và hoàn cảnh 

    

 
 

PHỤ LỤC 9 : PHIẾU ĐÁNH GIÁ TRẺ TRONG KHẢO SÁT SAU TN 
Họ và tên:  
Sinh năm:  
Lớp:                      ; Nam/Nữ  

1. Nhận thức  
Đánh giá thông qua tranh tình huống 
Cho điểm:  
- Nhận biết được 5-6 biểu hiện dấu hiệu: 4 điểm; Hiểu được ý nghĩa: 2 điểm 
- Trẻ nhận biết được 3-4 biểu hiện: 2 điểm; hiểu được ý nghĩa 2 điểm 
- Trẻ nhận biết từ 0 đến 2 biểu hiện: 1 điểm, không hiểu được ý nghĩa 0 điểm 
 

Tiêu chí Tranh 
TH4 

Tranh  
TH5 

Tranh 
TH6 

Ghi chú 

Nhận biết những biểu hiện, 
những dấu hiệu về LNA 

    

Nêu được ý nghĩa của nhân 
ái với bản thân và mọi 
người xung quanh 

    

 
2. Hành vi và tình cảm  
Đánh giá qua tình huống và hai bài tập đánh rơi rổ đồ chơi và BT cho trẻ vẽ quả bưởi 
Cho điểm:  
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- Xác định được hoàn cảnh, đối tượng cần LNA và chủ động tự thể hiện LNA (4-6 
biểu hiện): 6 điểm;  
- Xác định được hoàn cảnh, đối tượng cần LNA và thực hiện có nhắc nhở: 4 
- Xác định được một vài hoàn cảnh, đối tượng cần LNA, không thực hiện hành vi 
nhân ái: 2 điểm;  
- Không xác định, không thực hiện: 0 điểm;  
- Mong muốn được thể hiện LNA: 2 điểm;  
- Thể hiện cảm xúc và thái độ phù hợp: 4 điểm; thể hiện xúc cảm phù hợp thỉnh thoảng 
không thể hiện: 2 điểm; thể hiện xúc cảm không phù hợp: 0 điểm 

Tiêu chí BT1  BT2 BT3 BT4 Ghi chú 
Xác định được những hoàn 
cảnh, đối tượng cần LNA 

     

Thực hiện hành vi nhân ái 
phù hợp với hoàn cảnh 

     

Mong muốn được thể hiện 
hành vi nhân ái với mọi 
người xung quanh 

     

Thể hiện xúc cảm và thái độ 
nhân ái phù hợp với đối 
tượng và hoàn cảnh 

     

 
PHỤ LỤC 10: PHIẾU QUAN SÁT BIỂU HIỆN LÒNG NHÂN ÁI CỦA TRẺ 

Họ và tên trẻ:  
Nam, Nữ:  
Lớp:  

TT Tiêu chí Mức độ Biểu hiện cụ thể của trẻ 
Tốt Trung 

bình 
Thấp  

1 Nhận thức     
1.1 Nhận biết được những 

biểu hiện, những dấu 
hiệu về LNA 

    

1.2 Nêu được ý nghĩa nhân 
ái với bản thân và người 
xung quanh 

    

2 Hành vi       

2.1 Xác định được những 
hoàn cảnh/những đối 
tượng cần LNA 

    

2.2 Thực hiện hành vi nhân 
ái phù hợp hoàn cảnh 

    

3 Xúc cảm, thái độ     

3.1 Mong muốn được thể 
hiện hành vi nhân ái với 
mọi người xung quanh 

    

3.2 Thể hiện xúc cảm và     
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thái độ nhân ái phù hợp 
với đối tượng và hoàn 
cảnh 

 
PHỤ LỤC 11: PHIẾU QUAN SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA TRẺ 

Trường: ……………………………………..Lớp: …………………………………. 
Hoạt động: ………………………………………………………………………….. 
Địa điểm: …………………………………………………………………………… 

Tiến trình  
hoạt động 

Hoạt động của trẻ Biểu hiện lòng nhân ái của trẻ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 

PHỤ LỤC 12: MÔ TẢ, SO SÁNH DỮ LIỆU BẰNG  
PHẦN MỀM SPSS 16.0 

 
 - Tính điểm trung bình (Mean): là giá trị trung bình cộng của các điểm số để 

xác định mức độ thực hiện của trẻ.  

 - Đo độ lệch chuẩn (SD): cho biết mức độ phân tán của các điểm số xung 

quanh giá trị trung bình nhằm xác định mức độ ảnh hưởng của các biện pháp tác 

động.  

 - Kiểm định T-test độc lập: nhằm xem xét sự khác biệt giá trị trung bình của 

hai nhóm khác nhau (trước TN hoặc sau thực nghiệm) có ý nghĩa hay không. 

 Trong phép kiểm chứng T-test phụ thuộc theo cặp và T-test độc lập, chúng 

tôi tính giá trị p, trong đó: p là xác xuất xảy ra ngẫu nhiên. Có thể kết luận sự khác 
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nhau giữa điểm trung bình của hai mẫu quan sát dựa trên các thang tham chiếu sau 

đây:  

 p ≤ 0,05: chênh lệch giá trị trung bình của hai nhóm xảy ra có ý nghĩa (chênh 

lệch xẩy ra không phải do ngẫu nhiên) 

 p > 0,05: chênh lệch giá trị trung bình của hai nhóm xảy ra không có ý nghĩa 

(chênh lệch xẩy ra do ngẫu nhiên) 

 - Hệ số biến thiên (CV): Hệ số biến thiên là một đại lượng thống kê môt tả 

dùng để đo mức độ biến động tương đối của những tập hợp dữ liệu chưa phân tổ có 

giá trị bình quân khác nhau. Hệ số này được tính bằng độ lệch chuẩn chia cho giá trị 

trung bình. Giữa hai tập hợp dữ liệu, tập nào có hệ số biến thiên lớn hơn là tập có 

mức độ biến động lớn hơn.  

 - ES: là hiệu giá trị trung bình của nhóm thực nghiệm với nhóm đối chứng và 

chia cho độ lệch chuẩn của nhóm đối chứng. Mức độ ảnh hưởng ES được đánh giá 

theo bảng tiêu chí J.Cohen (1998) 

 Bảng tiêu chí Cohen  

Giá trị ES  Ảnh hưởng  
>1.0 Rất lớn 
0.8 - 1.0 Lớn 
0.5 - 0.79 Trung bình 
0.2 - 0.49 Nhỏ  
<0.2 Rất nhỏ  

 

PHỤ LỤC 13: KIỂM ĐỊNH NHÓM ĐC VÀ TN 

So sánh mẫu cặp độc lập 

 Tổng sau TN 

Bình quân 
phương sai 
bằng nhau 

Bình quân phương 
sai không bằng 

nhau 

Kiểm tra Levene's 
cho các giá trị 
bằng nhau 

F 2.005  

Sig. .159  

t-test cho bình 
quân của giá trị 
trung bình 

T 12.786 12.797 

Df 119 118.233 

Sig. (2-tailed) .000 .000 

Sự khác biệt trung bình 3.873 3.873 

Khác biệt sai số chuẩn .303 .303 
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95% Độ tin 
cậy của sự 
khác biệt 

Thấp hơn 3.273 3.274 

Cao hơn 4.473 4.473 

 

PHỤ LỤC 14: KIỂM ĐỊNH NHÓM TN TRƯỚC VÀ SAU TN 

 

   Cặp 1 

   Tổng điểm trước 
TN- sau TN  

Sự khác biệt của 
mẫu cặp  

Trung bình -6.295 

Độ lệch chuẩn 2.729 

Trung bình sai số chuẩn .349 

95% Độ tin cậy của 
sự khác biệt 

Thấp hơn -6.994 

Cao hơn -5.596 

T -18.019 

Df 60 

Sig. (2-tailed) .000 

 

PHỤ LỤC 15: HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC LÒNG NHÂN ÁI CHO TRẺ 5-6 

TUỔI QUA TRẢI NGHIỆM 

Quà tặng bạn 

Mục đích:  

 Phát triển kĩ năng quan tâm, chia sẻ. Phát triển tính tự tin, tự lực và khả năng 

bày tỏ ý kiến của trẻ 

Chuẩn bị:  

 Hộp giấy rỗng, giấy gói quà, hồ dán, dây buộc, giấy màu và một số đồ chơi 

(ô tô, búp bê, gấu bông,...) (đầu tuần GV yêu cầu PH chuẩn bị mỗi bạn một món quà  

để tặng bạn nhân dịp tổng kết học kì 1. GV thu quà và tập hợp quà) 

Tiến hành:   

 Giai đoạn 1: Trẻ được trải nghiệm 

 GV có thể gây hứng thú, cho cả lớp hát bài hát “Lớp chúng mình”. Sau đó 

GV trò truyện với trẻ về những gì liên quan đến trải nghiệm sắp tới của trẻ là làm 

quà tặng bạn và tặng bạn. Nội dung trò truyện có thể là:  

 Ở lớp các con thường chơi với bạn nào?  
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 Để làm bạn vui chúng ta có thể làm gì? 

 Hôm nay chúng mình sẽ chọn quà tặng cho bạn thân nhất.  

 Hỏi trẻ về bạn mà trẻ muốn tặng quà là ai? Vì sao trẻ muốn tặng quà cho bạn 

đó?  

  Sau đó GV giới thiệu về một số món quà trẻ có thể chọn để tặng bạn. Mỗi trẻ 

chuẩn bị một món quà để tặng bạn. GV có thể tiếp tục trò truyện với trẻ.  

 Món quà định tặng là gì?  

 Vì sao trẻ chọn món quà đó? 

Sau đó trẻ trẻ tự chọn quà và gói quà tặng bạn. GV có thể Gợi ý trẻ tự chọn 

vật liệu: hộp rỗng, giấy gói quà , kéo, băng dính, ruy băng...và hướng dẫn trẻ gói 

quà tặng bạn. Trẻ nào lúng túng cô giúp đỡ và chỉ dẫn thêm. 

Cuối cùng GV cho trẻ tự tặng quà cho bạn. Gợi ý hoặc hướng dẫn trẻ cách 

trao và nhận quà 

 Giai đoạn 2: Tạo cơ hội (diễn đàn) cho trẻ chia sẻ, phản hồi kinh nghiệm về 

LNA 

 GV cùng thảo luận với trẻ về suy nghĩ của trẻ khi tặng quà cho bạn. Con cảm 

thấy thế nào khi tặng quà cho bạn? Con thấy bạn như thế nào khi nhận được quà của 

con? Con cảm thấy thế nào khi nhận quà của bạn?  

Giai đoạn 3: Hướng dẫn trẻ đúc kết kinh nghiệm để hình thành khái niệm về 

LNA 

Theo con việc tặng quà là một việc làm như thế nào (tốt hay xấu)? Theo con cần 

làm những việc gì để thể hiện sự quan tâm của con đối với bạn?. Vậy để thể hiện sự 

quan tâm quan tâm với bạn có rất nhiều cách không chỉ tặng quà bạn mà các con có 

thể giúp bạn những việc nhỏ, chơi vui vẻ với bạn, cùng bạn chia sẻ mỗi khi buồn, 

vui.  

 Giai đoạn 4: Khuyến khích trẻ tích cực thể hiện hành vi nhân ái trong hoạt 

động và sinh hoạt hàng ngày 

 GV tiếp tục cho trẻ thể hiện sự quan tâm của mình với bạn như nói lời yêu thương 

với bạn, cùng vui chơi với bạn, cùng bạn thực hiện nhiệm vụ GV giao.... 
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Ngày hội của cô và mẹ 

Mục đích:  

 Dạy trẻ biết quan tâm đến cô, mẹ, bà, biết thể hiện tình cảm với cô giáo, biết 

phối hợp với các bạn để biểu diễn văn nghệ, mạnh dạn tự tin thể hiện mình. Phối 

hợp theo nhóm để hoàn thành công việc một cách tốt nhất. Trẻ biết cách cùng bạn 

chơi hòa thuận, vui vẻ với bạn 

Chuẩn bị:  

 - Chuẩn bị tâm thế cho trẻ hào hứng mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 

 - Cô và trẻ cùng làm hoa, dây xúc xích trang trí lớp, tận dụng sản phẩm của trẻ. 

 - Hướng dẫn trẻ tập các tiết mục văn nghệ: thơ, hát, đóng kịch, thời trang, trò 

chơi. 

 Tiến hành:   

 Giai đoạn 1: Trẻ được trải nghiệm 

 - Cô giáo phân công các nhóm cùng cô chuẩn bị bàn, ghế và bày bánh kẹo 

liên hoan nhân ngày 8/3 và cho các bạn Nam gửi lời chúc đến các bạn nữ.  

 - Cô nói ý nghĩa của ngày 8/3 và cùng hướng dẫn trẻ làm bưu thiếp tặng mẹ 

và bà. Cô viết giúp trẻ lời chúc của trẻ dành cho bà và mẹ.  

 - Cho trẻ tặng bưu thiếp cho mẹ khi mẹ đón. Nếu mẹ không đến đón cô cho 

trẻ mang về nhà để tặng mẹ và bà  

 Giai đoạn 2: Tạo cơ hội cho trẻ chia sẻ, phản hồi kinh nghiệm về LNA 

 Cùng trẻ thảo luận với trẻ về suy nghĩ của trẻ tặng quà cho bà và mẹ. Con đã 

nói lời chúc mẹ như thế nào? Con cảm thấy như thế nào?  Mẹ và bà đã nói gì với 

con? Khi mẹ và bà nói thế con cảm thấy như thế nào?  

  Giai đoạn 3: Hướng dẫn trẻ đúc kết kinh nghiệm để hình thành khái niệm về 

LNA 

 Theo con để quan tâm đến bà, đến mẹ, đến các bạn nữ và những ngày đặc 

biệt con cần phải làm gì để thể hiện sự quan tâm đó.  

 Giai đoạn 4: Khuyến khích trẻ tích cực thể hiện hành vi nhân ái trong hoạt 

động và sinh hoạt  

 GV tiếp tục gợi ý để trẻ thể hiện sự quan tâm bằng những hành động khác với 

bà với mẹ như cùng mẹ dọn dẹp, giúp mẹ làm những công việc đơn giản.   
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Cùng cô dọn dẹp nào 

 Mục đích:  

 Dạy trẻ biết quan tâm đến cô và tập làm một số việc đơn giản giúp cô 

 Chuẩn bị:  

 - Một số khăn lau, chổi quét rác và hót rác 

 Tiến hành:   

 Giai đoạn 1: Trẻ được trải nghiệm 

 - Cô giáo nói chuẩn bị đến ngày tết rồi, tất cả mọi người đều phải dọn dẹp 

nhà cửa, lớp học sạch sẽ. Bây giờ lớp mình cùng cô dọn dẹp nhé.  

 - Cô phân công các tổ, mỗi tổ phụ trách một khu vực, nhắc nhở các thành 

viên trong tổ phối hợp với nhau để cùng hoàn thiện công việc. Trong quá trình thực 

hiện cô động viên, khuyến khích trẻ để trẻ hứng thú hoàn thành nhiệm vụ của mình.  

Giai đoạn 2: Tạo cơ hội cho trẻ chia sẻ, phản hồi kinh nghiệm về LNA 

 Cùng trẻ thảo luận với trẻ về suy nghĩ của trẻ khi hoàn thành công việc? 

Cùng trẻ ngắm lớp học sau khi đã được dọn dẹp xong và cho trẻ nói lên cảm nghĩ 

của trẻ. Cùng trẻ kể lại những việc trẻ đã làm. Con đã làm gì? với ai? Con đã hoàn 

thành công của mình chưa? Các bạn trong nhóm của con đã làm được những gì? 

Con thấy các bạn làm việc như thế nào?  

  Giai đoạn 3: Hướng dẫn trẻ đúc kết kinh nghiệm để hình thành khái niệm 

 Theo con để thể hiện sự quan tâm của mình đến cô giáo con cần phải làm gì 

để thể hiện sự quan tâm đó.  

 Giai đoạn 4: Khuyến khích trẻ tích cực thể hiện hành vi nhân ái trong hoạt 

động và sinh hoạt  

 GV tiếp tục gợi ý để trẻ thể hiện sự quan tâm bằng những hành động khác 

như giúp cô làm đồ chơi, vẽ tranh tặng cô nhân ngày lễ lớn.   

Tên trải nghiệm: Đổi đồ chơi  

 Mục đích:  

 Phát triển sự quan tâm, chia sẻ và hợp tác với bạn. Trẻ biết cách cùng bạn 

chơi hòa thuận, vui vẻ với bạn 

 Chuẩn bị:  

 Từ hôm trước cô giáo nhắc trẻ mang đồ chơi của mình đến lớp để đổi đồ 

chơi với bạn 
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 Tiến hành:   

 Giai đoạn 1: Trẻ được trải nghiệm 

 Trẻ mang đồ chơi đến lớp. Cô hỏi trẻ có những bạn nào muốn đổi đồ chơi 

với bạn không? Con muốn đổi đồ chơi với bạn nào?  

 - Cô cho trẻ đứng lên và cho trẻ tiến hành cho trẻ tiến hành đổi đồ chơi theo 

cặp 

 Giai đoạn 2: Tạo cơ hội cho trẻ chia sẻ, phản hồi kinh nghiệm về LNA 

 Cùng trẻ thảo luận với trẻ về suy nghĩ của trẻ khi đổi đồ chơi cho bạn. Con 

cảm thấy thế nào? Con có thích đồ chơi mới của con không? Con thấy bạn như thế 

nào? Con sẽ làm gì với đồ chơi ấy? .... 

 Giai đoạn 3: Hướng dẫn trẻ đúc kết kinh nghiệm để hình thành khái niệm 

 Theo con việc đổi đồ chơi cho bạn là một việc làm như thế nào (tốt hay 

xấu)? Việc làm này có ý nghĩa như thế nào trong cuộc sống. Nếu lần sau thì con có 

đổi đồ chơi cho bạn nữa không?  

 Giai đoạn 4: Khuyến khích trẻ tích cực thể hiện hành vi nhân ái trong hoạt 

động và sinh hoạt  

 GV cho trẻ chơi với đồ chơi mới. Và tiếp tục cho trẻ đổi đồ chơi cho các bạn 

tiếp theo... 

Thăm nhà bạn 

Mục đích:  

 Phát triển kĩ năng quan tâm, chia sẻ, sự đồng cảm 

 Biết các cách thể hiện sự quan tâm đối với bạn và thể hiện sự kính trọng 

những người thân trong gia đình bạn.  

Chuẩn bị: 

 - Phương tiện, quà khi đến nhà một học sinh ở gần trường.  

 - Cô giáo liên hệ với gia đình của một bạn ở gần trường. 

 - Xin phép ban giám hiệu 1 ngày được đưa các trẻ trong lớp đến tham quan 

nhà bạn. 

 - Phối hợp với cha mẹ trẻ chuẩn bị nước uống, hoa quả và bánh kẹo cho trẻ.  

Tiến hành:   

 Giai đoạn 1: Trẻ được trải nghiệm 
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 1. Trước khi đi cô giáo và trẻ cùng thảo luận về việc sẽ đi thăm nhà bạn. 

Trong quá trình đi trên xe thì cần phải làm gì? Khi đến thăm nhà bạn các con cần 

phải làm gì? Gặp người lớn tuổi thì các con làm gì? Khi ông bà chia quà cho các 

con, các con sẽ nói như thế nào? Con hãy chuẩn bị những câu hỏi mà con muốn hỏi 

ông bà, bố mẹ bạn v.v... 

 2. Tổ chức cho trẻ đến thăm nhà bạn bằng phương tiện đã chuẩn bị. Trong 

quá trình đi cô quản lý và nhắc nhở trẻ tuân theo các quy định. Mời bạn được đến 

thăm giới thiệu với cô giáo và các bạn về những thành viên trong gia đình mình. 

  3. Thăm quan các phòng, các khu vực trong nhà bạn. 

  4. Trò chuyện với ông bà, bố mẹ của bạn. hát, đọc thơ tặng ông bà của bạn. 

    - Cho trẻ cùng ông bà, bố mẹ bạn vừa trò chuyện vừa liên hoan bánh kẹo. 

    - Trong quá trình trẻ ở nhà bạn, dạy trẻ tôn trọng những nội quy trong gia 

đình bạn: không tự ý lấy đồ dùng, đồ chơi khi chưa xin phép, không nói quá to, 

không đùa nghịch chạy nhảy... 

 - Dạy trẻ chào và nói lời cảm ơn gia đình bạn trước khi ra về. 

 Giai đoạn 2: Tạo cơ hội cho trẻ chia sẻ, phản hồi kinh nghiệm về LNA 

 Về lớp cô và trẻ cùng thảo luận về việc đi thăm nhà bạn. Con đã làm gì? Tại 

sao con lại làm như vậy? Con cảm thấy thế nào khi được đến thăm nhà bạn. Con 

nghĩ bạn và gia đình bạn sẽ cảm thấy như thế nào?  

 Giai đoạn 3: Hướng dẫn trẻ đúc kết kinh nghiệm để hình thành khái niệm về 

LNA 

 Theo con đây là việc làm như thế nào? Việc làm này có ý nghĩa như thế nào 

trong cuộc sống. Theo con để thể hiện sự quan tâm với bạn và gia đình bạn thì con 

cần phải làm gì?  

 Giai đoạn 4: Khuyến khích trẻ tích cực thể hiện hành vi nhân ái trong hoạt 

động và sinh hoạt  

 GV tiếp tục cho trẻ thể hiện sự quan tâm đến bạn và gia đình bạn và các bạn 

khác trong lớp bằng những việc làm khác như làm thiệp gửi những lời yêu thương 

đến gia đình các bạn trong lớp..... 
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Thư gửi bạn bị ốm  

Mục đích:  

 Phát triển kĩ năng quan tâm, chia sẻ, sự đồng cảm 

 Biết các cách thể hiện sự quan tâm đối với bạn bị ốm. Tập nói những lời yêu 

thương với bạn 

Chuẩn bị: Giấy bút, thiếp, hồ dán... 

Tiến hành:   

 Bước 1: Cho trẻ trải nghiệm 

 Trò truyện với trẻ về các nguyên nhân bạn phải nghỉ học ( có thể do bạn về 

quê, đi du lịch, bị ốm). Vậy chúng ta sẽ thể hiện sự quan tâm bạn như thế nào? Đến 

thăm, gọi điện, viết thư,... 

 Giáo viên có thể đưa một lá thư thăm hỏi hoặc thiếp chúc làm mẫu cho trẻ 

xem và đọc cho trẻ nghe. Sau đó lấy giấy trắng hoặc tấm thiếp có hình ảnh đẹp ( do 

các bạn tự làm trong giờ vẽ) và bút, rồi khuyến khích mỗi trẻ tự nói lời thăm hỏi 

bạn (cô có thể viết lên bảng sau đó đọc lại cho trẻ nghe.) 

 Chúng ta sẽ viết gì vào thư này cho bạn? 

 Chúng tôi rất nhớ bạn. Chúc bạn chóng khỏe. Gửi bạn những bông hoa đẹp 

do chúng tôi vẽ”. 

Giáo viên chuẩn bị phong bì, ghi địa chỉ, dán tem thư. 

 Giai đoạn 2: Tạo cơ hội cho trẻ chia sẻ, phản hồi kinh nghiệm về LNA 

 Cùng trẻ thảo luận về nội dung trẻ viết thư cho bạn. Con đã viết gì cho bạn? 

Tại sao con lại viết như vậy? Con cảm thấy như thế nào khi viết thư cho bạn? Con 

nghĩ bạn sẽ như thế nào khi nhận được thư của các bạn trong lớp?  

 Giai đoạn 3: Hướng dẫn trẻ đúc kết kinh nghiệm để hình thành khái niệm về LNA 

 Theo con việc làm này có ý nghĩa như thế nào trong cuộc sống. Theo con để 

thể hiện sự quan tâm với bạn thì con cần phải làm gì?  

 Giai đoạn 4: Khuyến khích trẻ tích cực thể hiện hành vi nhân ái trong hoạt 

động và sinh hoạt  

 GV tiếp tục cho trẻ thể hiện sự quan tâm đến bạn bằng những việc làm khác 

như gọi điện cho bạn, đến thăm bạn.... 

 Lưu ý: Khuyến khích trẻ ốm khi khỏi bệnh đến lớp sẽ lấy thư ra đọc và cám 

ơn các bạn. 



195 
 

Làm thế nào cho nhanh 

Mục đích:  

Dạy trẻ biết phối hợp theo nhóm để hoàn thành công việc một cách  tốt nhất. 

Trẻ biết cách cùng bạn chơi hòa thuận, vui vẻ với bạn 

Chuẩn bị: Cô chọn một nhóm trẻ trong đó có trẻ trai, trẻ gái, có bạn nhanh, có bạn 

chậm hơn, có cháu yếu, cháu khỏe.  

- Một bục gỗ chắc chắn khoảng 30cm 

- Một chiếc bảng cao trẻ phải treo lên bục để dán tranh 

Một số bức tranh, hồ, kéo… 

Tiến hành:   

Giai đoạn 1: Trẻ được trải nghiệm 

Cô giao nhiệm vụ cho một nhóm trẻ cắt, dán hình trong tranh lên bảng trong 

khoảng thời gian ngắn nhất. Cô gợi ý để trẻ cùng bàn bạc, trao đổi để dán được các 

hình ảnh lên bức tranh một cách nhanh nhất. 

Cô cho trẻ tự làm một lúc. 

Sau đó cô kiểm tra công việc và gợi ý trẻ. Các bạn gái khéo léo thì có thể cắt 

hình trong tranh, bạn không cắt được nhanh sẽ bôi hồ còn các bạn nam khỏe mạnh, 

nhanh nhẹn sẽ trèo lên bục để dán hình lên bảng. 

Cô cho cả lớp đứng ở xung quanh cổ vũ động viên các bạn trong nhóm hoàn 

thành công việc. 

 Giai đoạn 2: Tạo cơ hội cho trẻ chia sẻ, phản hồi kinh nghiệm về LNA 

 Cùng trẻ thảo luận với trẻ về suy nghĩ của trẻ khi cùng làm việc với bạn? 

Con đã làm gì? Bạn đã làm gì? Trong quá trình làm việc cùng bạn con có mắc lỗi gì 

không? Con thấy bạn đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình chưa 

 Giai đoạn 3: Hướng dẫn trẻ đúc kết kinh nghiệm để hình thành khái niệm 

Theo con việc phối hợp cùng bạn hoàn thành một việc gì đó cần phải làm gì 

và làm như thế nào? Trước khi muốn làm một việc gì trong nhóm thì chúng mình 

phải cùng nhau bàn bạc, trao đổi và phân việc hợp lý, phối hợp với nhau từng phần 

thì công việc hoàn thành nhanh chóng và tốt hơn. 

 Giai đoạn 4: Khuyến khích trẻ tích cực thể hiện hành vi nhân ái trong hoạt 

động và sinh hoạt  

 GV tiếp tục giao nhiệm vụ khó hơn để trẻ có sự phối hợp tốt với bạn.  
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Thăm trang trại  

Mục đích:  

Dạy trẻ biết chia sẻ, nhường nhịn bạn, quan tâm đến bạn và người lớn xung 

quanh. Giáo dục trẻ biết vệ sinh môi trường khi đi tham quan, không vứt rác bừa 

bãi, yêu quý, chăm sóc, bảo vệ cây cối và các con vật.  

Chuẩn bị:  

 - Xin ý kiến chỉ đạo của Ban giám hiệu nhà trường. 

 - Thông báo kế hoạch tới cha mẹ trẻ. 

 - Tổng hợp danh sách cha mẹ trẻ và học sinh tham gia -> báo cáo Ban giám 

hiệu. 

 - Phối kết hợp với giáo viên ở các lớp đi cùng ngày xây dựng chương trình 

cho trẻ hoạt động. 

Tiến hành:   

Giai đoạn 1: Trẻ được trải nghiệm 

Tổ chức thảo luận với trẻ về công tác chuẩn bị trước ngày đi thăm quan (trang phục, 

các quy định của buổi tham quan, cách xử trí một số tình huống có thể xảy ra khi đi 

tham quan?).  

 - Đưa ra một số tình huống như: 

    * Con làm gì khi cảm thấy mệt, buồn nôn trên xe? 

    * Khi đi thăm các trang trại: hoa, bò sữa, con cần làm gì để không bị lạc? Nếu bị 

lạc con sẽ làm gì? 

    * Khi tham gia biểu diễn văn nghệ cùng các lớp khác, các con cần làm gì? 

    *  Khi chơi các trò chơi dân gian ở trang trại, các con sẽ phối hợp với nhau như 

thế nào? 

Tổ chức cho trẻ đi thăm quan: 

 - Hướng dẫn trẻ thực hiện nội quy trong suốt quá trình trên xe và thăm quan 

tại nông trại. GD trẻ biết quan tâm, chăm sóc bạn khi bạn bị mệt, bị say xe: hỏi 

thăm bạn, lấy nước cho bạn uống... 

 - Dạy trẻ phối hợp với các bạn khi chơi trò chơi và tham gia biểu diễn 

chương trình văn nghệ: Muốn tiết mục biểu diễn của lớp mình thành công các con 

sẽ phải làm gì? 

 - Dạy trẻ giữ vệ sinh môi trường khi đi tham quan, không vứt rác bừa bãi, 
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yêu quý, chăm sóc, bảo vệ cây cối và các con vật. 

 Giai đoạn 2: Tạo cơ hội cho trẻ chia sẻ, phản hồi kinh nghiệm về LNA 

 Hỏi trẻ về suy nghĩ và cảm nhận của trẻ về chuyến đi. Con đã làm được 

những việc gì? Con cảm thấy như thế nào?  

 Giai đoạn 3: Hướng dẫn trẻ đúc kết kinh nghiệm để hình thành khái niệm 

Theo con để chuyến đi thành công thì con cần phải làm gì? các bạn cần phải 

làm gì 

 Giai đoạn 4: Khuyến khích trẻ tích cực thể hiện hành vi nhân ái trong hoạt 

động và sinh hoạt  

 Cho trẻ về nhóm  mang ảnh đi tham quan xem và cùng nhau chia sẻ thảo 

luận. Dán ảnh di tham quan thành quyển an bum chung của lớp đặt tên là “ Một 

buổi đi chơi thú vị” 

Nói lời yêu thương 

Mục đích:  

Hiểu được ý nghĩa của những lời nói yêu thương. Giáo dục trẻ quan tâm tôn 

trọng mọi người xung quanh, biết thể hiện những lời nói yêu thương, tích cực với 

mọi người xung quanh.  

Chuẩn bị:  

- Máy tính loa 

- Đoạn phim “một câu nói dịu dàng” trích từ chương trình quà tặng cuộc sống 

trên VTV3 

Tiến hành:  

Giai đoạn 1: Trẻ được trải nghiệm 

Giới thiệu: cô sẽ kể cho các con nghe một câu chuyện sáng nay của cô. Cô 

đang chuẩn bị đi làm thì con gái cô chạy lại, ôm chầm lấy cô và nói “con yêu mẹ 

nhiều” lúc đó cô cảm thấy thật vui và cảm động. Cô nghĩ nếu ai cũng nhận được 

những lời nói yêu thương thì chắc đều cảm thấy rất hạnh phúc. Lời nói yêu thương 

có ý nghĩa rất quan trọng đối với những người khác.  

Hôm nay, chúng mình sẽ cùng nói lời yêu thương với các bạn trong lớp nhé. 

Giờ các con tìm bạn của mình, mỗi con tìm một bạn và nói lời yêu thương với bạn 

nhé.  

Giai đoạn 2: Tạo cơ hội cho trẻ chia sẻ, phản hồi kinh nghiệm về LNA 
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- Các con đã nói lời yêu thương với bạn, vậy các con cùng kể cho cả lớp các 

con đã nói những lời yêu thương như thế nào? 

- Khi nói những lời yêu thương đó, các con cảm thấy như thế nào? Con thấy 

bạn như thế nào?  

- Bây giờ chúng mình hãy theo dõi đoạn phim này nhé.  

Cô cho trẻ xem đoạn phim “một câu nói dịu dàng”. Xem xong cô hỏi trẻ về 

một số tình tiết quan trọng trong đoạn phim.  

o Đoạn phim kể về ai? Mọi người xung quanh có thái độ thế nào đối với 

cậu bé mồ côi 

o Các bạn nhỏ đã nói gì với cậu bé mồ côi? Cậu bé cảm thấy như thế 

nào với những lời nói đó?  

o Ai đã làm cậu bé vui trở lại? Cô gái đó đã nói điều gì với cậu bé? Vì 

sao câu nói đó khiến cậu bé trở nên vui hơn, yêu đời hơn? 

o Cô giảng giải: “Nói những lời nói chê bai, nhạo báng người khác sẽ 

làm họ thiếu tự tin, buồn tủi, nhưng chỉ một câu nói dịu dàng, yêu 

thương có thể động viên, an ủi người khác vui tươi, phấn khởi biết 

nhường nào” 

Giai đoạn 3: Hướng dẫn trẻ đúc kết kinh nghiệm để hình thành khái niệm 

- Vậy lời nói yêu thương là gì? Tại sao phải nói lời yêu thương?  

- Khi nói những lời yêu thương thì con cần nói thế nào? Thể hiện tình cảm ra 

sao?  

Tập cho trẻ nói lời yêu thương: giáo dục trẻ tích cực nói những lời yêu 

thương với tất cả mọi người bằng cách tạo ra một số tình huống: mẹ bị ốm, bé đến 

thăm nhà ông bà, khi bé làm người khác buồn....Trẻ sẽ đóng vai tình huống và học 

nói những lời yêu thương, câu khen ngợi, câu nói thể hiện sự biết lỗi,..... 

Giai đoạn 4: Khuyến khích trẻ tích cực thể hiện hành vi nhân ái trong hoạt 

động và sinh hoạt  

- Các con đã biết nói và thể hiện lời yêu thương đó với mọi người xung quanh 

như thế nào? Vậy các con hãy thường xuyên thể hiện những lời yêu thương 

đó với các bạn và mọi người xung quanh nhé. Ngay tối nay các con hãy thể 

hiện những lời yêu thương đó với ông, bà, bố, mẹ, anh, chị, em trong nhà 

nhé.  


