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1 

MỞ ĐẦU 

 

1. Lí do chọn đề tài 

 Trong xã hội hiện đại, cùng với sự phát triển của khoa học kĩ thuật và  

hội nhập quốc tế, xu hướng làm việc theo nhóm được coi trọng ở hầu hết mọi 

lĩnh vực của cuộc sống. Theo UNESCO, “học để cùng chung sống” là một 

trong những vấn đề then chốt của GD thế giới hiện nay. Phát triển KN HĐN 

cho trẻ em là cơ sở để hình thành và phát triển năng lực chung, cốt lõi của 

người lao động mới - năng lực hợp tác. Kĩ năng HĐN giúp con người chủ 

động, tích cực tham gia vào các hoạt động của đời sống xã hội, có thể đóng 

góp vào việc giải quyết một cách hiệu quả những vấn đề xảy ra trong cuộc 

sống, đồng thời phát triển và hoàn thiện nhân cách từng thành viên trong 

nhóm. 

 Tổ chức HĐN trong nhà trường tạo nền tảng cần thiết trong việc rèn 

luyện KN HĐN, KN hợp tác, phát triển năng lực hợp tác cho người học. Đó là 

một quá trình lâu dài, đòi hỏi phải được tiến hành một cách thường xuyên, 

khoa học và được thực hiện ngay từ những năm đầu khi trẻ tới trường. 

Giáo dục mầm non là cấp học đầu tiên trong hệ thống GD quốc dân, đặt 

nền móng cho sự phát triển về thể chất, nhận thức, tình cảm, KN xã hội và 

thẩm mỹ của trẻ và có vị trí vô cùng quan trọng trong chiến lược phát triển 

con người. Giai đoạn 5-6 tuổi là thời kỳ tạo nên những cơ sở ban đầu cần thiết 

cho quá trình hình thành nhân cách và chuẩn bị giúp trẻ trải qua “bước ngoặt” 

lớn trong đời sống tuổi thơ khi chuyển từ trường MN đến trường tiểu học. Để 

những công dân tương lai của đất nước có thể dễ dàng thích ứng với xã hội 

hiện đại, ngay từ lứa tuổi MN nhà trường cần quan tâm GD những KN thiết 

yếu cho trẻ, đặc biệt là KN HĐN. Nếu trẻ 5-6 tuổi vẫn chưa hình thành được 
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KN HĐN thì có thể sẽ gặp nhiều khó khăn khi tham gia vào các HĐN đa dạng 

ở trường tiểu học và cuộc sống xã hội sau này. 

 Ở trẻ MG 5-6 tuổi, cùng với sự phát triển ý thức về bản thân, nhu cầu 

được cùng hoạt động với những người gần gũi xung quanh cũng rất mạnh mẽ. 

Các nhóm trẻ em và HĐN được hình thành, phát triển với các lý do khác nhau 

mặc dù mới ở mức độ giản đơn. Có KN HĐN là rất cần thiết để trẻ cùng chơi 

với bạn trong nhóm chơi, hoặc cùng tham gia giải quyết nhiệm vụ của nhóm 

làm việc (lao động trực nhật, thu dọn đồ chơi,…). 

Những trải nghiệm trong HĐN, làm việc nhóm với sự tham gia chủ 

động, tích cực của trẻ ở trường MN qua nhiều dạng hoạt động trong cuộc 

sống hằng ngày như: hoạt động vui chơi (hoạt động chủ đạo của trẻ MG), các 

hoạt động lao động đơn giản, hoạt động học tập…diễn ra dưới sự hướng dẫn 

đúng đắn của GV là phương tiện có hiệu quả để phát triển KN HĐN của trẻ. 

Chương trình GDMN hiện nay có những nội dung liên quan đến GD 

KN HĐN cho trẻ, chẳng hạn trong nội dung GD Phát triển tình cảm và KN xã 

hội cho trẻ 5-6 tuổi có các nội dung cụ thể: vị trí và trách nhiệm của bản thân 

trong gia đình và lớp học; thực hiện công việc được giao (trực nhật, xếp dọn 

đồ chơi…); tôn trọng, hợp tác, chấp nhận; quan tâm, chia sẻ, giúp đỡ bạn,…) 

[1, tr.50 và tr.51]. Đây là một điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện tập luyện 

KN HĐN cho trẻ 5-6 tuổi ở trường MN. 

Tuy nhiên, thực tế ở trường MN hiện nay cho thấy, tập luyện KN HĐN 

cho trẻ 5-6 tuổi chưa được quan tâm đúng mức do GV chưa nhận thức đúng 

vai trò của HĐN cũng như chưa biết cách tập luyện KN HĐN cho trẻ qua các 

hoạt động hằng ngày, trong đó có trò chơi ĐVTCĐ và hoạt động lao động 

trực nhật.  
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 Với những lý do nêu trên, đề tài “Tập luyện kĩ năng hoạt động nhóm cho 

trẻ 5-6 tuổi ở trường mầm non” được lựa chọn nghiên cứu trong luận án này.  

2. Mục đích nghiên cứu 

 Đề xuất các biện pháp tập luyện KN HĐN cho trẻ 5-6 tuổi ở trường 

MN nhằm phát triển KN HĐN của trẻ, góp phần nâng cao chất lượng GD trẻ, 

chuẩn bị cho trẻ tham gia vào các hoạt động đa dạng ở trường tiểu học và 

cuộc sống xã hội sau này. 

3. Khách thể và đối tượng nghiên cứu  

3.1. Khách thể nghiên cứu 

Quá trình tập luyện KN HĐN cho trẻ 5-6 tuổi ở trường MN. 

3.2. Đối tượng nghiên cứu 

Mối quan hệ giữa hoạt động tập luyện KN HĐN và sự phát triển KN 

HĐN của trẻ 5-6 tuổi. 

4. Giả thuyết khoa học 

 Việc tập luyện KN HĐN cho trẻ 5-6 tuổi và KN HĐN của trẻ 5-6 tuổi ở 

trường MN hiện nay còn có những hạn chế. Nếu các biện pháp tập luyện KN 

HĐN cho trẻ 5-6 tuổi được thực hiện qua việc tạo cơ hội và hướng dẫn trẻ  

HĐN trong các hoạt động hằng ngày ở trường MN với sự khuyến khích, hỗ 

trợ trẻ thực hiện HĐN theo nguyên tắc tương tác, phối hợp, chia sẻ phù hợp 

với đặc điểm lứa tuổi thì KN HĐN của trẻ sẽ được nâng cao. 

5. Nhiệm vụ và phạm vi nghiên cứu 

5.1. Nhiệm vụ nghiên cứu 

5.1.1. Nghiên cứu cơ sở lý luận của việc tập luyện KN HĐN cho trẻ 5-6 

tuổi ở trường MN. 

5.1.2. Nghiên cứu thực trạng tập luyện KN HĐN cho trẻ 5-6 tuổi ở 

trường MN. 
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5.1.3. Đề xuất các biện pháp tập luyện KN HĐN cho trẻ 5-6 tuổi ở 

trường MN.  

5.1.4. Thực nghiệm sư phạm để kiểm chứng tính đúng đắn của giả 

thuyết khoa học của đề tài. 

5.2. Phạm vi nghiên cứu  

- Nội dung nghiên cứu: biện pháp tập luyện KN HĐN cho trẻ 5-6 tuổi ở 

trường MN thông qua hoạt động chơi trò chơi ĐVTCĐ, hoạt động trực nhật 

giờ ăn và trong các hoạt động hằng ngày của trẻ 5-6 tuổi ở trường MN. 

 - Khách thể, địa bàn và thời gian nghiên cứu:  

 + Khảo sát 125 trẻ 5-6 tuổi và 235 GVMN đang dạy lớp MG lớn ở 51 

trường MN trên địa bàn các tỉnh, thành phố: Thanh Hoá, Hà Tĩnh, Hà Nội, 

Hải Phòng trong năm học 2013-2014.  

 + TNSP trên 31 trẻ 5-6 tuổi (vòng 1) và 62 trẻ 5-6 tuổi (vòng 2) tại 3 

trường MN tỉnh Thanh Hóa: trường MN Quảng Thắng, trường MN Đông Vệ 

(thành phố Thanh Hoá); trường MN Định Tăng (huyện Yên Định, tỉnh Thanh 

Hoá) trong các năm học 2014-2015 và 2015-2016. 

6. Phương pháp nghiên cứu 

 6.1. Nhóm phương pháp nghiên cứu lý luận 

 Mục đích: nhằm xây dựng cơ sở lý luận và định hướng cho công việc 

nghiên cứu đề tài luận án. 

 Nội dung: nghiên cứu các lí thuyết, các vấn đề lý luận cơ bản có liên 

quan đến đề tài luận án. 

 Cách tiến hành: thu thập thông tin từ tài liệu, internet...; tổng hợp, phân 

tích, hệ thống hóa, khái quát hóa... 

 6.1.1. Phương pháp phân tích, tổng hợp lí thuyết 
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 Sử dụng các phương pháp này để tổng quan các lí thuyết và lý luận có 

liên quan đến đề tài luận án. 

 6.1.2. Phương pháp hệ thống hóa, khái quát hóa lý luận 

 Sử dụng các phương pháp này để xây dựng khái niệm, khung lý luận 

của việc tập luyện KN HĐN cho trẻ 5-6 tuổi ở trường MN. 

6.2. Nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn 

6.2.1. Phương pháp điều tra 

 Mục đích: tìm hiểu thực trạng việc tập luyện KN HĐN cho trẻ 5-6 tuổi 

ở trường MN. 

 Nội dung nghiên cứu: nhận thức của GVMN về việc tập luyện KN 

HĐN cho trẻ 5-6 tuổi và thực trạng việc tập luyện KN HĐN cho trẻ 5-6 tuổi ở 

trường MN. 

 Cách tiến hành: xây dựng phiếu trưng cầu ý kiến (Phụ lục 1) và phát 

phiếu cho GVMN đang dạy lớp MG 5-6 tuổi ở trường MN; giúp GVMN hiểu 

đầy đủ, chính xác nội dung của phiếu và hướng dẫn họ điền phiếu khảo sát. 

Mỗi cá nhân sẽ hoàn thành việc trả lời một bộ câu hỏi (Đối với những câu hỏi 

đóng với tối đa là 4 khả năng lựa chọn, GVMN chỉ việc đánh dấu (x) phù hợp 

với suy nghĩ và lựa chọn của mình. Đối với các câu hỏi mở, người cung cấp 

thông tin ghi lại các ý kiến cụ thể của mình).  

 6.2.2. Phương pháp phỏng vấn 

Mục đích: nhằm tìm hiểu sâu về thực trạng tập luyện KN HĐN cho trẻ 

5-6 tuổi, bổ sung thêm thông tin cho việc điều tra bằng phiếu hỏi và TNSP.  

Nội dung nghiên cứu: thực trạng việc tập luyện KN HĐN cho trẻ 5-6 

tuổi và việc TNSP các biện pháp đã đề xuất.  

Cách tiến hành: xây dựng nội dung phỏng vấn (Phụ lục 3.2) và tiến 

hành phỏng vấn sâu 49 GVMN đang dạy lớp MG 5-6 tuổi (thuộc các trường 
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cả ở nông thôn và thành phố; các GVMN mới vào nghề, tuổi còn trẻ và những 

GVMN đã lớn tuổi, có nhiều kinh nghiệm...).  

6.2.3. Phương pháp quan sát 

Mục đích: nhằm tìm hiểu thực trạng tập luyện KN HĐN cho trẻ 5-6 tuổi. 

Nội dung nghiên cứu: quá trình tập luyện KN HĐN của GV, mức độ 

KN HĐN của trẻ 5-6 tuổi trong hoạt động chơi trò chơi ĐVTCĐ, hoạt động 

trực nhật giờ ăn và trong các hoạt động hằng ngày. 

Cách tiến hành: tiến hành quan sát (Phụ lục 6.2.3.), ghi chép lại thông 

tin thu được qua quan sát vào Phiếu tổng hợp kết quả quan sát (Phụ lục 8).  

6.2.4. Phương pháp nghiên cứu sản phẩm hoạt động  

Mục đích: tìm hiểu thực trạng tập luyện KN HĐN cho trẻ 5-6 tuổi của 

GVMN. 

Nội dung nghiên cứu: nghiên cứu kế hoạch GD, giáo án, hồ sơ ghi chép 

về việc tập luyện KN HĐN cho trẻ 5-6 tuổi của GVMN. 

 Cách tiến hành: thu thập các sản phẩm của GVMN (kế hoạch GD, giáo 

án, hồ sơ ghi chép về việc tập luyện KN HĐN cho trẻ 5-6 tuổi) và phân tích 

các sản phẩm thu được. 

 6.2.5. Phương pháp thiết kế các bài tập (hoạt động), các tình huống để 

đánh giá mức độ KN HĐN của trẻ 

Mục đích: đánh giá mức độ KN HĐN của trẻ 5-6 tuổi trong quá trình 

khảo sát thực trạng và TNSP. 

 Cách tiến hành:  

 - Thiết kế các bài tập (hoạt động): lựa chọn, thiết kế và tổ chức các 

HĐN phù hợp với mục tiêu tập luyện KN HĐN cho trẻ 5-6 tuổi ở trường MN, 

như: trò chơi ĐVTCĐ, trò chơi XD-LG, trò chơi vận động,  trò chơi học tập, 

hoạt động trực nhật, hoạt động tạo hình...(Phụ lục 7). Xác định cụ thể các KN 
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HĐN cần đánh giá, các mức độ đánh giá (theo thang đánh giá KN HĐN - Phụ 

lục 9). Tiến hành quan sát trẻ HĐN để đánh giá KN HĐN của trẻ.  

 - Xây dựng các tình huống (có thể làm nảy sinh ở trẻ nhu cầu phối hợp 

với bạn trong nhóm, kích thích trẻ thực hiện KN HĐN). Đưa trẻ vào các tình 

huống đó để quan sát mức độ KN HĐN của trẻ. 

6.2.6. Phương pháp TNSP 

 Mục đích: kiểm chứng giả thuyết khoa học của đề tài luận án và tính 

khả thi, hiệu quả của các biện pháp tập luyện KN HĐN cho trẻ 5-6 tuổi đã 

được đề xuất. 

 Nội dung nghiên cứu: biện pháp tập luyện KN HĐN cho trẻ 5-6 tuổi ở 

trường MN đã được đề xuất. 

 Cách tiến hành: Thực nghiệm các biện pháp đã đề xuất ở nhóm TN, 

nhóm ĐC tổ chức các hoạt động GD theo hướng dẫn thực hiện Chương trình 

GDMN hiện hành. 

6.3. Các phương pháp khác 

6.3.1. Phương pháp chuyên gia 

Mục đích: lấy ý kiến của các chuyên gia về vấn đề tập luyện KN HĐN 

cho trẻ 5-6 tuổi ở trường MN.  

Nội dung nghiên cứu: thu thập ý kiến chuyên gia về cơ sở lý luận của 

đề tài, điều chỉnh công cụ khảo sát thực trạng, các biện pháp tập luyện KN 

HĐN cho trẻ 5-6 tuổi ở trường MN đã đề xuất và tổ chức TNSP. 

Cách tiến hành: người nghiên cứu trao đổi với chuyên gia, chuyên gia 

đọc văn bản và cho ý kiến. 

6.3.2. Phương pháp xử lí số liệu 

 Sử dụng toán thống kê để xử lý các số liệu thu được về điều tra thực 

trạng và TNSP, làm căn cứ đánh giá định tính kết quả nghiên cứu. 
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7. Những luận điểm cần bảo vệ 

 7.1. Kĩ năng HĐN là hành động phối hợp có kết quả với các thành viên 

trong nhóm nhằm đạt được mục tiêu chung. KN HĐN của trẻ 5-6 tuổi bao 

gồm các KN cơ bản sau đây: KN hình thành và duy trì nhóm, KN giao tiếp 

theo nguyên tắc tương tác giữa các thành viên trong nhóm, KN thực hiện 

công việc của nhóm, KN giải quyết xung đột xảy ra trong nhóm. 

 7.2. Kĩ năng HĐN của trẻ 5-6 tuổi được nâng cao qua việc tích cực 

tham gia vào các HĐN ở trường MN, với sự khuyến khích, hỗ trợ trẻ thực 

hiện HĐN của GV theo nguyên tắc tương tác, phối hợp, chia sẻ phù hợp với 

đặc điểm lứa tuổi. 

 7.3. Tập luyện KN HĐN cho trẻ 5-6 tuổi ở trường MN là rất cần thiết, 

trong đó biện pháp tập luyện KN HĐN của GV qua tổ chức hoạt động chơi 

trò chơi ĐVTCĐ, hoạt động trực nhật giờ ăn và các hoạt động hằng ngày có 

ảnh hưởng tích cực đến sự phát triển KN HĐN của trẻ.  

8.  Đóng góp mới của luận án 

 - Về lý luận: Làm sáng tỏ khái niệm KN HĐN, tập luyện KN HĐN của 

trẻ 5-6 tuổi ở trường MN; Xác định khung lý luận cho việc nghiên cứu vấn đề 

tập luyện KN HĐN cho trẻ 5-6 tuổi ở trường MN. 

 - Về thực tiễn: 

+ Phát hiện một số vấn đề trong thực trạng tập luyện KN HĐN cho trẻ 

5-6 tuổi ở trường MN, như: chưa chú trọng việc hướng dẫn trẻ HĐN theo 

nguyên tắc tương tác, phối hợp, tích cực tham gia, chia sẻ; thực trạng mức độ 

KN HĐN của trẻ và nguyên nhân của những KN HĐN ở mức thấp là do 

GVMN chưa quan tâm đến những KN đó ở trẻ.  

 + Đề xuất 4 biện pháp tập luyện KN HĐN cho trẻ 5-6 tuổi ở trường MN, 

gồm: Thiết kế hoạt động tập luyện KN HĐN; Xây dựng môi trường tập luyện 
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KN HĐN; Hướng dẫn trẻ thực hiện HĐN theo nguyên tắc tương tác, phối 

hợp, tích cực tham gia, chia sẻ; Khuyến khích, tạo cơ hội cho trẻ thực hành 

KN HĐN trong các hoạt động hằng ngày. 

9. Cấu trúc luận án 

 Ngoài phần Mở đầu, Kết luận và kiến nghị, Danh mục tài liệu tham 

khảo, Phụ lục, luận án gồm 4 chương: 

 Chương 1: Cơ sở lý luận của việc tập luyện kĩ năng hoạt động nhóm 

cho trẻ 5-6 tuổi ở trường MN 

 Chương 2: Thực trạng tập luyện kĩ năng hoạt động nhóm cho trẻ 5-6 

tuổi ở trường MN 

 Chương 3: Biện pháp tập luyện kĩ năng hoạt động nhóm cho trẻ 5-6 

tuổi ở trường MN 

Chương 4: Thực nghiệm sư phạm 
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Chương 1  

CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA VIỆC TẬP LUYỆN KĨ NĂNG  

HOẠT ĐỘNG NHÓM CHO TRẺ 5 - 6 TUỔI Ở TRƯỜNG MẦM NON   

 

1.1. Tổng quan nghiên cứu vấn đề  

Trong giai đoạn hiện nay, HĐN đã giành được rất nhiều sự quan tâm 

của các nhà nghiên cứu xã hội, các nhà GD, những doanh nhân, nhà quản lý 

và cả những người lao động, học sinh, sinh viên…Đã có nhiều công trình 

nghiên cứu, các bài viết, tài liệu hướng dẫn…về tổ chức HĐN với mục đích 

nâng cao chất lượng và hiệu quả của các hoạt động trong xã hội.  

1.1.1. Các công trình nghiên cứu về hoạt động nhóm 

Theo Novik Mila [78], hoạt động nhóm trong nhà trường chính là hoạt 

động phối hợp cùng nhau của một nhóm HS nhằm thực hiện những nhiệm vụ 

cụ thể mà GV giao cho. Trong quá trình đó, các thành viên cùng ấn định qui 

tắc giao tiếp trong nhóm, tự giác thực hiện công việc theo sự phân công của 

nhóm trưởng. HĐN hướng tới mục tiêu: nâng cao vốn kinh nghiệm của các 

thành viên, đồng thời phát triển mối quan hệ giao tiếp bình đẳng và hiểu biết 

lẫn nhau; vạch ra những ý tưởng mới, cách giải quyết mới; phát huy tính tích 

cực của mỗi thành viên và khuyến khích họ tìm ra những phương án mới; xây 

dựng tập thể những người có cùng chí hướng, biết hợp tác và giúp đỡ lẫn 

nhau; cả nhóm thực hiện thẩm định về mọi khía cạnh đối với tất cả các ý 

tưởng được đưa ra bằng cách phân tích có phê phán, tìm kiếm những luận 

chứng để bảo vệ cho ý tưởng, dự báo những vấn đề nảy sinh... 

 A. Glazkova, V.V. Cotov, N.N. Repina, X. Tanxorov, N.A. 

Shkuricheva, G.A. Xuckerman... [56];[64];[81];[88];[90];[91]... nhấn mạnh vai 

trò của hoạt động nhóm trong GD HS nói chung và rèn luyện cho học sinh 
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khả năng thích ứng với các mối quan hệ mới ở bậc phổ thông. Dưới tác động 

phù hợp của GV, HS dần dần nhận thức được vị trí, vai trò của mình trong 

nhóm, chủ động và tích cực tham gia vào các hoạt động cùng các bạn nhằm 

hướng tới mục tiêu chung. Các giờ học theo nhóm giúp tạo ra bầu không khí 

đoàn kết, gắn bó và thiện chí trong lớp học, làm cho trẻ xích lại gần nhau hơn, 

biết tôn trọng, đồng cảm, chia sẻ, tin tưởng và giúp đỡ lẫn nhau, dần dần nắm 

được yêu cầu đối với người HS, những nội quy của nhà trường, học được 

cách hoạt động phối hợp cùng các bạn… Khi trẻ tham gia vào HĐN, tính 

cách, năng lực của trẻ được bộc lộ, nhận thức của trẻ được điều chỉnh, vốn 

kinh nghiệm của trẻ được vận dụng vào thực tiễn, tính độc lập của cá nhân 

trong việc giải quyết các vấn đề đặt ra được phát huy. 

 D. W. Johnson và R. T. Johnson đã có nhiều công trình nghiên cứu về 

tính hợp tác, tính cạnh tranh và hoạt động của cá nhân trong nhóm. Trong 

cuốn “Học cùng nhau và học độc lập: học hợp tác, học tranh đua và học cá 

nhân” (Learning Together and Alone: Cooperative, Competitive, and 

Individualistic Learning) [38], D. W. Johnson và R. T. Johnson đã đi sâu 

nghiên cứu bản chất, đặc điểm và nguyên tắc của các cấu trúc học hợp tác, 

học cá nhân, học tranh đua; những ưu, nhược điểm của từng kiểu HĐN…, từ 

đó chỉ ra các biện pháp mà GV có thể áp dụng nhằm tạo ra sự phụ thuộc tích 

cực lẫn nhau giữa HS trong nhóm, cách thức dạy KN HĐN nói chung, học 

hợp tác nói riêng cho HS, những vấn đề GV cần chú ý trong quá trình tiến 

hành dạy học theo nhóm. 

Dạy học theo nhóm là một hình thức tổ chức HĐN trong nhà trường. 

Đây là hình thức dạy học tạo điều kiện cho sự phát triển ở học sinh KN tương 

tác với người khác, KN giải quyết mâu thuẫn một cách văn minh..., đồng thời 

phát triển KN HĐN. Có nhiều công trình nghiên cứu về tổ chức dạy học theo 
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nhóm theo hướng dạy học hợp tác và  hình thành KN học hợp tác cho học 

sinh, như: D. Jaques, D. W. Johnson, R. T. Johnson, Gross Davis, R. E. 

Slavin, T.V. Kottl, Mila Novik, S.L. Soloveitchik.... [36]; [37]; [38]; [39]; [45]; 

[66]; [78]; [85];..., Nguyễn Hữu Châu, Ngô Thị Thu Dung, Bùi Thế Hợp, Đặng 

Thành Hưng, Trần Duy Hưng, Nông Thùy Linh, Trần Thị Thu Mai, Nguyễn 

Triệu Sơn, Lê Văn Tạc,...[3]; [4]; [7]; [10]; [11]; [14]; [15];[16];  [21]; [24]; [25]....   

Đặng Thành Hưng trong cuốn “Dạy học hiện đại: lý luận, biện pháp, kĩ 

thuật” [11] khẳng định: “Các quan hệ của dạy học hiện đại sẽ phát triển theo 

xu hướng tăng cường sự tương tác, hợp tác và cạnh tranh, tham gia và chia 

sẻ”. Tác giả đã phân tích tác dụng của việc ghép nhóm và mô tả những kĩ 

thuật cơ bản của dạy học theo nhóm nhỏ, trong đó đặc biệt chú trọng đến 

“nhóm hợp tác” và “dạy học hợp tác”. Theo Đặng Thành Hưng, dạy học hợp 

tác nhóm nhỏ cần đảm bảo 5 nguyên tắc, đó là: tạo ra ở HS sự phụ thuộc lẫn 

nhau một cách tích cực; có sự tương tác trực diện giữa HS trong từng nhóm 

nhỏ; tạo cho HS có trách nhiệm đối với việc học của cá nhân và nhóm; Hình 

thành ở HS những kĩ năng cộng tác nhóm; xử lí tương tác nhóm. 

Nguyễn Hữu Châu [4] cho rằng, dạy học hợp tác là việc sử dụng các 

nhóm nhỏ để HS làm việc cùng nhau nhằm tối đa hóa kết quả học tập của bản 

thân cũng như của người khác. Học tập hợp tác dựa vào ba loại nhóm, đó là: 

chính thức, không chính thức và nhóm học tập nền tảng. Nhóm hợp tác chính 

thức gồm những HS cùng nhau làm việc để đạt được các mục tiêu chung bằng 

cách đảm bảo rằng mỗi thành viên của nhóm đều hoàn thành các nhiệm vụ 

được giao. Nhóm học hợp tác không chính thức là những nhóm đặc biệt, 

không theo thể thức cố định nào, có thể tồn tại trong vài phút đến một tiết 

học. Các nhóm học tập nền tảng thường kéo dài (ít nhất đến một năm), gồm 

nhiều thành phần hỗn hợp, số thành viên ổn định và mục đích căn bản là để 



 

13 

các thành viên ủng hộ, khuyến khích lẫn nhau nhằm đạt được thành công 

trong học tập. Các nhóm hợp tác nền tảng tạo cho HS mối quan hệ mật thiết 

trong thời gian dài, cho phép các thành viên có điều kiện giúp đỡ, khuyến 

khích và hỗ trợ lẫn nhau trong thực hiện các nhiệm vụ học tập để đạt được kết 

quả tối ưu.   

T.V. Kottl [66] đã đưa ra một mô hình dạy học theo nhóm bằng việc mô 

tả cụ thể các bước tổ chức quá trình dạy học, gồm: 

 1. Tổ chức nhóm: chia HS thành các nhóm nhỏ; xác định những nguyên 

tắc chung của nhóm. 

 2. “Chuẩn mực hóa”: HS thảo luận để xác định vị trí, vai trò của các 

thành viên trong nhóm. 

 3. Hợp tác và thích ứng: HS xác định mục tiêu, nhiệm vụ của nhóm và 

cách thức thực hiện. 

 4. Chinh phục: HS giải quyết nhiệm vụ học tập bằng cách vận dụng 

những kiến thức đã học ở các môn học khác nhau. 

 5. Hoàn thành: HS trình bày kết quả thực hiện nhiệm vụ của nhóm. 

 6. Tổng kết: HS cùng thảo luận, đánh giá về nhiệm vụ đã thực hiện. 

Giáo viên đóng vai trò hỗ trợ và giúp HS phát triển tư duy phê phán, sáng tạo, 

cải thiện KN giao tiếp, đàm phán và giải quyết xung đột. 

T.V.Kottl cho rằng, mô hình  dạy  học  này  có  thể  mang lại  hiệu  quả  

đối với bất kỳ môn học nào và phù hợp với mọi nhóm trẻ ở các độ tuổi khác 

nhau (từ cuối tuổi mẫu giáo cho đến sinh viên bậc đại học). 

Như vậy, trong các nghiên cứu về HĐN nêu trên các tác giả đã tập 

trung bàn về vai trò của HĐN và tổ chức dạy học theo nhóm theo hướng dạy 

học hợp tác trong nhà trường, cách phân loại nhóm dựa trên những mối quan 

hệ công việc thuần túy (nhóm hợp tác, nhóm cạnh tranh...), từ đó chỉ ra cách 
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thức hình thành KN học hợp tác trong HĐN cho HS nhằm nâng cao hiệu quả 

của hình thức tổ chức dạy học này. 

 Trên thế giới, đặc biệt là ở phương Tây, vấn đề nhóm trẻ em được 

nhiều tác giả quan tâm nghiên cứu, như: Lisa Trumbauer, Janet Moyles, N.IA. 

Mikhailenco, T.A. Repina, Rosemarie Smead, E.O. Smirnova, N.A. 

Shkuricheva ... [41]; [42]; [75]; [81]; [83]; [84]; [90]... Các công trình nghiên cứu 

của các tác giả trên cho thấy: 

- Nhóm trẻ em tồn tại và phát triển trên cơ sở những mục tiêu chung và 

mô hình hoạt động phối hợp tương ứng. Chính nhờ có sự tổ chức, hướng dẫn 

những dạng HĐN phù hợp với trẻ của GV (học tập, vui chơi, lao động…) mà 

trẻ tập hợp lại cùng nhau, gắn kết với nhau, từ đó những KN HĐN dần dần 

được hình thành. 

- Trẻ chỉ thực sự hoạt động tích cực, hiệu quả trong những nhóm có qui 

mô nhỏ (vì trong những nhóm như vậy trẻ sẽ có cơ hội bộc lộ hết khả năng và 

hiện thực hóa nhu cầu, nguyện vọng của mình, dễ dàng thiết lập mối quan hệ 

với bạn, chia sẻ trách nhiệm, đồng cảm và giúp đỡ lẫn nhau…). 

- Mối quan hệ đồng cảm giữa các thành viên là một cơ sở quan trọng để 

hình thành nhóm của trẻ MG. 

 1.1.2. Các công trình  nghiên cứu về kĩ năng hoạt động nhóm 

 Theo D.Johnson và R.Johnson [38], có 4 nhóm kĩ năng hợp tác nhóm nhỏ 

cần hình thành cho HS là: KN giao tiếp; KN xây dựng và duy trì niềm tin; KN 

chia sẻ vai trò lãnh đạo; KN giải quyết xung đột trên tinh thần xây dựng. 

 A. Villa [46], cho rằng, có 4 nhóm KN được sắp xếp theo tiến trình phát 

triển nhóm: nhóm KN hình thành nhóm (di chuyển vào nhóm; duy trì trong 

nhóm; nói đủ nghe; khuyến khích các thành viên tham gia; nhìn vào người nói 

và không làm việc riêng); nhóm KN thực hiện chức năng nhóm (định hướng 
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nhiệm vụ của nhóm; diễn tả đúng nhiệm vụ; yêu cầu giải thích khi cần thiết; 

sẵn sàng giải thích hay làm rõ thêm; làm sáng tỏ ý kiến của người khác; làm 

cho nhóm hào hứng, nhiệt huyết); nhóm KN hình thành cấu trúc (mô tả các 

cảm giác phù hợp; tóm tắt bằng lời; phân công nhiệm vụ trong nhóm; tìm 

kiếm độ chính xác; tìm cách thể hiện trau chuốt hơn; tìm kiếm thêm các chi 

tiết; tìm kiếm các mốc ghi nhớ); nhóm KN hoàn thiện nhóm (trình bày vấn đề 

lôgíc; lập kế hoạch hoạt động; phê bình, bình luận ý kiến chứ không bình luận 

cá nhân; xử lý vấn đề bất đồng trong nhóm hợp lý, tế nhị; tổng hợp các ý 

kiến; lồng ghép các ý kiến vào điểm cụ thể; thăm dò bằng cách đưa ra nhiều 

câu hỏi khác nhau; lý giải theo các cách khác nhau; tìm hiểu thực chất vấn đề 

bằng cách kiểm tra công việc của nhóm). 

 Lisa Trumbauer, Janet Moyles, N.IA. Mikhailenco, T.A. Repina, 

Rosemarie Smead, E.O. Smirnova...[41]; [42]; [75]; [81]; [83]; [84]... chỉ rõ KN 

hành động phối hợp cùng người khác bao gồm : biết bàn bạc, phân chia trách 

nhiệm cho nhau và cùng cố gắng hoàn thành nhiệm vụ được giao; mỗi trẻ 

nhận thức rõ vị trí và vai trò của mình trong nhóm, biết làm chủ hành vi của 

bản thân, hiểu và phục tùng quy định của tập thể…  

Ngô Thị Thu Dung [8] trong nghiên cứu về KN học theo nhóm của HS 

đã đưa ra 18 KN hợp tác nhóm. Một số KN trong 18 KN này có ý nghĩa quan 

trọng đối với hoạt động hợp tác nhóm trong học tập của HS, đó là: biết tự liên 

kết thành nhóm; biết tổ chức nhóm; biết điều hành công việc của nhóm; biết 

phân công nhiệm vụ cho từng thành viên; biết lập kế hoạch giải quyết nhiệm 

vụ nhóm; biết cộng tác, chia sẻ giải quyết nhiệm vụ của nhóm; biết lắng nghe, 

thống nhất ý kiến hoặc chấp nhận ý kiến trái ngược. 

Theo Lê Văn Tạc [24], cần hình thành cho HS tiểu học ở lớp học hòa 

nhập có trẻ khiếm thính 4 nhóm KN hợp tác trong HĐN là: nhóm các KN 
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hình thành nhóm; nhóm các KN giao tiếp trong nhóm; nhóm các KN xây 

dựng và duy trì bầu không khí tin tưởng lẫn nhau; nhóm các KN giải quyết 

mối bất đồng trên tinh thần xây dựng. 

 Như vậy, trong các nghiên cứu nêu trên cho thấy, KN HĐN bao gồm 

các KN chủ yếu sau: 

 - KN hình thành nhóm (di chuyển vào nhóm; duy trì trong nhóm; 

khuyến khích các thành viên tham gia nhóm...); 

 - KN giao tiếp giữa các thành viên trong nhóm;  

 - KN thực hiện nhiệm vụ của nhóm (định hướng nhiệm vụ của nhóm; 

phân công nhiệm vụ trong nhóm; xác định vị trí, vai trò trong nhóm; thực hiện 

nhiệm vụ ...);  

 - KN giải quyết xung đột trong nhóm trên tinh thần xây dựng. 

 1.1.3. Các công trình nghiên cứu về tập luyện kĩ năng hoạt động 

nhóm 

Qua thực tế tổ chức hoạt động dạy học theo nhóm của bản thân và đồng 

nghiệp, T.M. Bucreeva [52] cho rằng, để rèn luyện ở người học kỹ năng làm 

việc nhóm, GV cần giúp HS xác định được vị trí, vai trò và trách nhiệm của 

họ trong nhóm. Trong một nhóm hoạt động, tùy vào khả năng và nhu cầu 

riêng mà mỗi thành viên có thể giữ một trong các vai trò như: người quản trị 

hành chính (chịu trách nhiệm về phương tiện làm việc của nhóm); người lãnh 

đạo nhóm (biết tập hợp các thành viên để cùng hướng tới mục tiêu chung, 

đảm bảo cho nhiệm vụ được hoàn thành đúng tiến độ…); người “khích lệ tinh 

thần” của nhóm; thư ký nhóm; kiểm soát viên; báo cáo viên. 

T.M. Bukreeva [52] cũng khẳng định rằng, sự phân công rõ ràng vị trí, 

trách nhiệm của mỗi thành viên trong nhóm rất quan trọng nhưng chưa phải là 

yếu tố quyết định hiệu quả HĐN bởi vì nếu HS chỉ quan tâm đến phần việc 
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của mình được giao mà thiếu sự hợp tác tích cực với người khác thì mục tiêu 

chung sẽ rất khó mà đạt được. Do đó, việc tìm ra những biện pháp để khuyến 

khích và duy trì hành động phối hợp cùng nhau của trẻ trong nhóm là thực sự 

cần thiết. 

 T.M. Bucreeva, Mila Novik, S.L. Soloveitchik....[52]; [78]; [85] đã chỉ ra 

rằng, để tổ chức hoạt động dạy học nhằm phát triển KN HĐN một cách hiệu 

quả cần đảm bảo các điều kiện sau:  

 - Xác định rõ: Số thành viên của mỗi nhóm? Vai trò, nhiệm vụ của từng 

thành viên trong nhóm? Những điều kiện để duy trì mối quan hệ tích cực 

trong nhóm? Các thành viên trong nhóm cần được làm quen với nhau để có 

thể giao tiếp thoải mái cùng nhau. 

- Đảm bảo các phương tiện, điều kiện cần thiết để duy trì sự hợp tác 

trong nhóm. 

- Những vấn đề đưa ra thảo luận trong nhóm phải thực sự rõ ràng và 

cấp thiết, thu hút được sự quan tâm của mọi người. 

- Có sự giám sát thường xuyên quá trình hoạt động của nhóm: chỉ dẫn 

và giúp đỡ khi cần thiết sao cho mỗi thành viên tuân thủ nghiêm túc những 

nội quy chung trong quá trình làm việc. 

- Đánh giá chính xác hiệu quả HĐN nhằm khẳng định những ưu điểm 

và chỉ ra thiếu sót, hạn chế, từ đó xây dựng kế hoạch để HS cùng nhau tự điều 

chỉnh và hoàn thiện ở lần làm việc tiếp theo. 

Việc tổ chức hoạt động nhóm và tập luyện KN HĐN cho trẻ mẫu giáo 

đã được nhiều tác giả quan tâm nghiên cứu, như: Phạm Thị Châu, Phạm Mai 

Chi, Nguyễn Thị Hòa, Lê Thu Hương, Nguyễn Ánh Tuyết, Đinh Văn Vang… 

[5];[27];[28];[29]...  
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Tác giả Nguyễn Ánh Tuyết [28] chỉ ra rằng, bằng sự phối hợp hành 

động với nhau trong những trò chơi, mà đặc biệt là trò chơi ĐVTCĐ, một xã 

hội trẻ em được hình thành rất tự nhiên. Trò chơi có khả năng “dính kết” trẻ 

lại với nhau, tạo cơ hội thực hành các hành vi HĐN. Theo Nguyễn Ánh 

Tuyết, trong hoạt động cùng nhau, điều quan trọng là trẻ phải biết phối hợp 

hành động với nhau. Bước vào tuổi MG, trẻ muốn nhập vào những mối quan 

hệ xã hội, từ đó mà nảy sinh nhu cầu hoạt động cùng nhau trong nhóm. Tuy 

vậy, việc phối hợp trong một trò chơi hay một công việc nào đó đối với trẻ là 

rất khó khăn, cần phải có sự hướng dẫn của người lớn. [28];[29]  

  Trên cơ sở nhận định đó, tác giả Nguyễn Ánh Tuyết đã đưa ra một số 

biện pháp tổ chức cho trẻ chơi trong nhóm và thiết lập mối quan hệ bạn bè 

với nhau khi chơi, như: tạo ra những tình huống buộc trẻ thấy cần phải có sự 

phối hợp hành động; giúp trẻ lập kế hoạch chơi; phát huy tính tự quản và tinh 

thần trách nhiệm của trẻ khi chơi; dạy trẻ nghĩ tốt về bạn bè và cách giải quyết 

khi xảy ra xung đột…[27];[28] 

 Theo Phạm Mai Chi, Lê Thu Hương, Trần Thị Thanh, để tạo ra sự phối 

hợp giữa hoạt động cá nhân trẻ và hoạt động hợp tác trong nhóm, GV cần: [5] 

 - Nắm được nhu cầu, hứng thú, khả năng nhận thức, năng lực hành 

động của trẻ, trên cơ sở đó kịp thời điều chỉnh các tác động phù hợp với nhóm 

và từng trẻ; 

- Tạo điều kiện cho trẻ trao đổi, thảo luận những ý kiến, suy nghĩ với nhau; 

hướng dẫn trẻ hợp tác cùng nhau, giúp nhau hoàn thành nhiệm vụ được giao.    

 Nguyễn Thị Thu Hà [9] khi bàn về tổ chức GD theo cách tiếp cận hợp 

tác ở trường MN đã khẳng định: cần chú ý tới quy mô nhóm, các yêu cầu của 

HĐN và đánh giá kết quả HĐN. Hình thành KN hoạt động theo nhóm ở trẻ 

cần đảm bảo các yêu cầu cụ thể sau: 
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  - Số lượng  thành viên trong nhóm không nên quá nhiều, chỉ từ 3-4 trẻ 

là phù hợp nhất. Nếu khối lượng công việc nhiều thì có thể tăng lên 5 trẻ.  

 - GV xác định những mục tiêu mà HĐN cần đạt được (mỗi nhóm, mỗi 

thành viên cần phải làm được những gì? Làm như thế nào?). 

 - Khi tổ chức cho trẻ hoạt động, GV phải đảm bảo các thành viên trong 

nhóm nắm được mục tiêu của nhóm, tạo cơ hội để trẻ được nói lên những thắc 

mắc hoặc mong muốn về việc mình sẽ thực hiện. 

 - Giám sát nhóm, kiểm tra sự tiến bộ của cá nhân trong nhóm và của cả nhóm. 

 - Đánh giá cá nhân và đánh giá nhóm. 

 Như vậy, đối với vấn đề tập luyện KN HĐN cho trẻ nhỏ, phần lớn các 

nghiên cứu đã chỉ ra rằng: trong tổ chức HĐN cho trẻ cần quan tâm đến qui 

mô nhóm, xác định mục tiêu, nhiệm vụ của nhóm, phân công nhiệm vụ rõ 

ràng cho từng thành viên, từng thành viên nắm được nhiệm vụ của mình và 

phối hợp thực hiện nhiệm vụ chung của nhóm, giải quyết xung đột xảy ra 

trong nhóm. 

 Từ các nghiên cứu về KN HĐN và tập luyện KN HĐN, có thể rút ra 

một số nhận xét sau: 

- Các nghiên cứu trên đã bàn về vai trò của HĐN và tổ chức dạy học 

theo nhóm theo hướng dạy học hợp tác trong nhà trường; KN HĐN và KN 

học hợp tác trong HĐN của HS; tổ chức HĐN cho trẻ MG... 

- Các nghiên cứu trên cho thấy: 

+ Nhóm trẻ em tồn tại và phát triển trên cơ sở những mục tiêu chung và 

mô hình hoạt động phối hợp tương ứng dưới sự tổ chức, hướng dẫn phù hợp 

của GV. 
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+ Trẻ chỉ thực sự hoạt động tích cực trong những nhóm có qui mô nhỏ, 

phù hợp với nhu cầu, nguyện vọng của trẻ; mối quan hệ với bạn có tính hợp 

tác,  đồng cảm, chia sẻ và giúp đỡ lẫn nhau. 

 + KN HĐN bao gồm các KN chủ yếu, như: KN hình thành nhóm; KN 

giao tiếp giữa các thành viên trong nhóm; KN thực hiện nhiệm vụ của nhóm; 

KN giải quyết xung đột trong nhóm. 

+ Một số điều kiện tổ chức hoạt động nhằm phát triển KN HĐN có hiệu 

quả, gồm: qui mô nhóm phù hợp; vai trò, nhiệm vụ của nhóm và từng thành 

viên trong nhóm được xác định rõ ràng; đảm bảo các phương tiện, điều kiện 

cần thiết để duy trì sự hợp tác trong nhóm; có sự giám sát thường xuyên, chỉ 

dẫn và giúp đỡ khi cần thiết; đánh giá kết quả HĐN để điều chỉnh, xây dựng 

kế hoạch hoạt động tiếp theo. 

 Các kết quả nghiên cứu trên cho thấy chưa có công trình nào xác định 

cụ thể những KN HĐN cần có ở trẻ 5-6 tuổi cũng như các biện pháp để tập 

luyện cho trẻ những KN này. Mặc dù vậy, các công trình kể trên là cơ sở cho 

việc nghiên cứu “tập luyện KN HĐN cho trẻ 5-6 tuổi ở trường MN” trong 

luận án này. 

1.2. Kĩ năng hoạt động nhóm của trẻ mẫu giáo 

 1.2.1. Hoạt động nhóm của trẻ mẫu giáo 

 1.2.1.1. Khái niệm hoạt động nhóm 

 Hoạt động nhóm được hiểu là quá trình tích cực hoạt động phối hợp 

cùng nhau của những người có cùng chí hướng nhằm thực hiện mục tiêu 

chung.  

 1.2.1.2. Đặc điểm của trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi 

Kết quả nghiên cứu của các nhà tâm lý, giáo dục trẻ em [31]; [67]; [68];.... 

cho thấy, đến giai đoạn 5-6 tuổi, sự phát triển về mặt thể chất và các chức 
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năng tâm lí của trẻ đã đạt được những bước tiến quan trọng, tạo cơ sở cho trẻ 

chủ động, tích cực, tham gia vào các hoạt động đa dạng, phong phú với bạn 

bè và mọi người xung quanh. Trẻ 5-6 tuổi có những đặc điểm cơ bản sau: 

 - Về mặt thể chất: 

Trẻ ở độ tuổi này, do bộ xương và cơ bắp được máu cung cấp đầy đủ, 

hấp thu chất dinh dưỡng tốt, làm cho sức lực và tính đàn hồi tăng lên, nên có 

đặc điểm là rất hoạt bát, hiếu động, ưa khám phá thế giới xung quanh mình. 

Trẻ từ 5 tuổi trở đi đã có thể chạy, nhảy một cách nhanh nhẹn, thực hiện được 

nhiều động tác vận động toàn thân, hoặc làm các động tác phức tạp hơn như 

chơi đá cầu, nhảy dây, leo trèo, lộn xà đơn… Các vận động của trẻ bước đầu 

đã đạt mức độ chính xác, nhịp nhàng, nhịp điệu ổn định, biết phối hợp hành 

động của mình với tập thể. Trẻ có thể thực hiện các động tác quen thuộc bằng 

nhiều cách trong thời gian dài hơn. Trẻ có khả năng quan sát hình ảnh động 

tác mẫu của cô, ghi nhớ để thực hiện chúng. Hệ thần kinh của trẻ phát triển 

tốt. Trẻ có khả năng chú ý cao trong quá trình học các bài tập vận động. 

Những đặc điểm này cho phép trẻ hoạt động trong khoảng thời gian lâu hơn 

và tham gia vào các kiểu trò chơi phức tạp hơn cùng bạn bè trong nhóm/lớp.  

- Về mặt tâm lí: 

Trẻ 5-6 tuổi bắt đầu khám phá được những phẩm chất và khả năng 

riêng của mình, có phản xạ vui buồn về thành công và thất bại, về ưu khuyết 

điểm của bản thân...Đời sống tình cảm của trẻ ở lứa tuổi này phong phú và 

sâu sắc hơn rất nhiều so với lứa tuổi trước. Trẻ trải nghiệm nhiều trạng thái 

cảm xúc và biết bộc lộ tình cảm của mình mạnh mẽ và rõ ràng hơn đến nhiều 

đối tượng khác nhau. Trẻ luôn mong muốn, chờ đợi sự quan tâm trìu mến, 

yêu thương từ cha mẹ, người thân, cô giáo và thích chơi với bạn.  
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 Ở giai đoạn 5-6 tuổi, sự phát triển tâm lí đã tạo ra điều kiện thuận lợi 

cho việc phát triển mối quan hệ của trẻ với các bạn cùng tuổi lên một bước 

mới. Khả năng sử dụng ngôn ngữ nói thành thạo giúp trẻ giao tiếp thoải mái 

với bạn. Việc tích lũy được vốn kinh nghiệm phong phú về thế giới xung 

quanh và khả năng tư duy độc lập, sáng tạo cho phép trẻ chủ động, tự tin tham 

gia tích cực vào các HĐN ở trường MN, đặc biệt là hoạt động vui chơi, học 

tập, lao động...mà không cần có sự trợ giúp quá nhiều và thường xuyên từ 

người lớn.  

 - Về mặt xã hội: 

 Các nhà nghiên cứu về trẻ em [17]; [28]; [50]; [68]; [71]; [92];... cũng khẳng 

định, sự phát triển đầy đủ về mặt thể chất, tâm lý là điều kiện quan trọng để 

trẻ tham gia vào các hoạt động và chuẩn bị cho trẻ vào học tiểu học. Theo 

những nghiên cứu này, sự phát triển về mặt xã hội của  trẻ 5-6 tuổi được thể 

hiện ở khả năng ngôn ngữ, khả năng giao tiếp ứng xử xã hội, nhận thức, tình 

cảm xã hội, hành vi tuân theo những qui định, chuẩn mực xã hội và khả năng 

hợp tác với bạn trong HĐN. 

 Những nghiên cứu trên cho thấy, trẻ 5-6 tuổi có nhu cầu giao tiếp mạnh 

mẽ, có khả năng thiết lập quan hệ với các bạn cùng tuổi trong nhóm chơi và 

trong các hoạt động hàng ngày, mong muốn được hướng dẫn, giúp đỡ, chia sẻ 

với bạn. Khi tham gia các hoạt động chung, đặc biệt là hoạt động chơi trẻ dần 

dần nắm được các chuẩn mực hành vi và hình thành tình cảm đạo đức - xã 

hội. Trẻ bắt đầu chú ý đến đặc điểm riêng, sở thích của những trẻ khác và 

quan tâm hơn tới bạn cùng chơi, cùng tham gia các hoạt động. Dưới sự hướng 

dẫn của người lớn, trẻ có thể cùng nhau bàn bạc, xác định nhiệm vụ chung 

của nhóm và thỏa thuận về vị trí, vai trò, nhiệm vụ của mỗi thành viên trong 

nhóm và thực hiện nhiệm vụ của nhóm.  
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 Những đặc điểm phát triển của trẻ 5-6 tuổi nêu trên là điều kiện quan 

trọng để hình thành, phát triển ở trẻ những phẩm chất và KN cần thiết (đặc 

biệt là KN HĐN) nhằm giúp trẻ thích ứng với môi trường hoạt động mới khi 

vào tiểu học. 

 1.2.1.3. Đặc điểm hoạt động nhóm của trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi 

Hoạt động nhóm của trẻ MG đóng vai trò quan trọng trong sự hình 

thành, phát triển tự ý thức, năng lực giao tiếp, mức độ hòa nhập của trẻ vào xã 

hội. Quá trình xã hội hóa, mà trẻ với tư cách là người lĩnh hội kinh nghiệm 

lịch sử - xã hội, không chỉ diễn ra trong sự tác động qua lại với người lớn mà 

còn với các bạn cùng tuổi. [81] 

Ở lứa tuổi MG trẻ có nhu cầu và khả năng tham gia vào nhiều loại hình 

hoạt động đa dạng, như: học tập, vui chơi, lao động tự phục vụ bản thân, 

chăm sóc vật nuôi, cây trồng..., trong đó hoạt động chơi giữ vai trò chủ đạo 

(mà trò chơi ĐVTCĐ giữ vị trí trung tâm). Hoạt động chơi là hoạt động có 

ảnh hưởng mạnh mẽ nhất đến sự phát triển tâm lí và hình thành nhân cách trẻ 

lứa tuổi này. 

Trong trò chơi ĐVTCĐ, trẻ tái tạo lại những hành động của người lớn 

cũng như thái độ và mối quan hệ giữa người với người trong hoạt động lao 

động và trong sinh hoạt hàng ngày. Trò chơi ĐVTCĐ ở trẻ MG 5-6 tuổi là 

một dạng HĐN mang tính tượng trưng, tính tự nguyện, tính tự lập cao của trẻ 

và có tính tập thể. Chính sự phát triển mối quan hệ thật và quan hệ chơi trong 

trò chơi ĐVTCĐ là cơ sở để tập luyện những KN xã hội cho trẻ, đặc biệt là 

KN HĐN. 

Ngoài các nhóm chơi, trẻ MG còn tham gia vào nhiều hình thức HĐN 

khác, như: hoạt động học tập, trực nhật lớp...Các nhóm hoạt động này của trẻ 

có đặc điểm chung là được hình thành dưới sự tổ chức, hướng dẫn của 
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GVMN: GV chia trẻ thành các nhóm, giao cho nhóm nhiệm vụ cụ thể và 

hướng dẫn trẻ thực hiện. Lao động trực nhật, trong đó có trực nhật giờ ăn là 

hình thức lao động nhằm GD trẻ quan tâm đến người khác, hứng thú được 

cùng cô phục vụ các bạn. Hình thức lao động này đòi hỏi trẻ hoàn thành 

nhiệm vụ được phân công trong nhóm nhỏ (như: bày bàn ghế; chia bát, thìa...) 

và phối hợp với cô và bạn nhằm thực hiện mục đích chung.  

Những nghiên cứu lý luận và thực tiễn [27]; [28]; [29]; [32]; [49]; [58]; [60]; 

[65]; [72]; [92]....cho thấy, nhóm hoạt động của trẻ MG chưa thực sự ổn định 

nhưng đã mang đầy đủ những yếu tố cần thiết của một nhóm, đó là có: mục đích 

chung; sự tương tác giữa các thành viên; các quy tắc chung; nhiệm vụ cụ thể cho 

từng thành viên. HĐN của trẻ 5-6 tuổi có những đặc điểm chủ yếu sau: 

- Trẻ tham gia vào HĐN trên cơ sở cùng có hứng thú chơi một trò chơi 

nào đó hoặc cùng nhau thực hiện mục đích, nhiệm vụ chung do GVMN tổ 

chức, hướng dẫn (như: chuẩn bị cho ngày hội, ngày lễ; làm đồ dùng đồ chơi; 

lao động trực nhật...). 

- Số lượng trẻ cùng hoạt động trong một nhóm không nhiều (phổ biến 

là những nhóm nhỏ từ 3 đến 6,7 trẻ). Nếu trẻ trong một nhóm hoạt động quá 

đông (trên 10 trẻ) thì sẽ khó có sự phối hợp chặt chẽ giữa tất cả các thành viên  

trong nhóm, và khi đó nhóm lớn sẽ được phân chia thành những nhóm nhỏ 

hơn. Các nhóm nhỏ này thường là những trẻ đã từng vui chơi và hoạt động 

nhiều lần cùng nhau, có mối quan hệ đồng cảm, hoặc trẻ cùng giới tính, có sở 

thích, nhu cầu, khả năng giống nhau... 

- Thời gian duy trì HĐN phụ thuộc vào hứng thú, tích tích cực của trẻ, 

phụ thuộc vào mối quan hệ giữa trẻ với nhau và KN hoạt động phối hợp cùng 

nhau trong nhóm (bàn bạc, phân công công việc, chia sẻ trách nhiệm, giúp đỡ 

lẫn nhau, giải quyết xung đột...), phụ thuộc vào vốn hiểu biết của trẻ (hiểu biết 
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về nội dung công việc, cách thức thực hiện...). Nếu thiếu sự tác động sư phạm 

phù hợp thì nhóm hoạt động của trẻ rất khó duy trì, ổn định. 

- Trong quá trình trẻ HĐN có sự phân hoá rõ rệt vai trò của mỗi thành 

viên, đặc biệt là trong hoạt động vui chơi. Trong từng nhóm chơi, mỗi trẻ có 

một vị trí nhất định và xuất hiện một hoặc hai trẻ đóng vai trò “thủ lĩnh”. 

Những trẻ này thường năng động, nảy sinh nhiều sáng kiến trong quá trình 

chơi cũng như có khả năng tổ chức, tham gia tích cực vào việc phân vai chơi, 

thỏa thuận nội dung chơi, chuẩn bị sắp xếp môi trường chơi, điều khiển nhóm 

chơi của mình. Việc xuất hiện “thủ lĩnh” trong nhóm chơi cũng như sự tuân 

thủ những gì đã thoả thuận của các thành viên tham gia chơi chứng tỏ trẻ 5-6 

tuổi trong nhiều trường hợp có thể tự tổ chức, tự điều khiển được hoạt động 

của nhóm mà không cần sự tác động trực tiếp của người lớn.  

- Khi tham gia vào HĐN, dưới sự hướng dẫn của GV, dần dần trẻ nắm 

được những chuẩn mực và quy tắc hoạt động chung: biết lắng nghe ý kiến của 

bạn; chia sẻ ý tưởng, đồ dùng, đồ chơi...; nhường nhịn nhau; cố gắng hoàn 

thành phần việc được giao...Những chuẩn mực và quy tắc này là điều kiện để 

duy trì mối quan hệ hoà thuận giữa trẻ với nhau trong nhóm, đồng thời cũng 

là cơ sở để đánh giá thái độ và hành vi của trẻ. Càng về cuối tuổi MG trẻ càng 

ý thức rõ hơn về các quy tắc cần tuân thủ trong HĐN và tự giác thực hiện 

(không cần sự nhắc nhở của cô giáo; biết tự đánh giá hành vi của mình và 

hành vi của bạn; tự giác chấp nhận hình thức xử phạt phù hợp khi vi phạm 

quy tắc chung: bị loại ra khỏi cuộc chơi, không được cắm cờ trên bảng bé 

ngoan...). 

Như vậy, tuy HĐN nhóm của trẻ 5-6 tuổi đã chứa đựng những dấu hiệu 

cơ bản (như: các thành viên cùng nhau thực hiện một nhiệm vụ chung; trẻ vừa 

thể hiện ý thức trách nhiệm của cá nhân với tập thể, cố gắng hoàn thành phần 



 

26 

việc được giao, đồng thời biết hành động phối hợp cùng bạn, chia sẻ và giúp 

lẫn nhau...) nhưng các nhóm trẻ vẫn chưa thực sự ổn định, HĐN có thể bị ảnh 

hưởng bởi những tác động từ bên ngoài (không gian, thời gian hoạt động; 

phương tiện hoạt động...) và hứng thú, nhu cầu, khả năng của trẻ.  

 1.2.2. Khái niệm và cấu trúc kĩ năng hoạt động nhóm của trẻ mẫu 

giáo 5-6 tuổi 

 1.2.2.1. Khái niệm kĩ năng hoạt động nhóm của trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi 

 - Khái niệm kĩ năng 

Theo Từ điển Tiếng Việt [33], KN là khả năng vận dụng những kiến 

thức thu nhận được trong một lĩnh vực nào đó vào thực tế. 

Trong khoa học GD từ trước tới nay, khi bàn về khái niệm KN có nhiều 

quan niệm khác nhau, thể hiện hai khuynh hướng chủ yếu: một là, xem xét 

KN nghiêng về mặt kĩ thuật hành động; hai là, xem xét KN như một loại năng 

lực của con người. 

 Khuynh hướng thứ nhất- xem xét KN nghiêng về mặt kĩ thuật hành 

động. Theo khuynh hướng này, KN được xem là phương tiện thực hiện hành 

động phù hợp với mục đích và điều kiện hành động mà con người đã nắm 

vững. Người có KN hoạt động nào đó là người nắm được các tri thức về hoạt 

động đó và thực hiện hành động theo đúng yêu cầu của nó mà không cần tính 

đến kết quả của hành động. Các tác giả theo khuynh hướng này có thể kể đến: 

E.I. Bôicô, A.G.Côvaliov, A.V. Kruchetxki, A.V. Petrovxki, G.G. 

Gôlubiev...[6]; [51]; [79]...  

 A.B.Petrôpxki [79] cho rằng: “KN là phương thức thực hiện hành động đã 

được con người nắm vững”. Theo các tác giả này, con người chỉ cần nắm vững 

phương thức hành động là có KN, không cần tính đến kết quả hành động. 
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 A.G.Côvaliôp [6] quan niệm KN là những phương thức thực hiện hành 

động thích hợp với mục đích và điều kiện hành động. Theo ông, kết quả hành 

động phụ thuộc vào nhiều yếu tố, trong đó quan trọng hơn cả là năng lực của 

con người chứ không đơn giản là cứ nắm vững cách thức hành động thì đem 

lại kết quả tương ứng. Như vậy, A.G.Côvaliôp cũng không đề cập đến kết quả 

hành động khi bàn về KN. 

Khuynh hướng thứ hai - xem xét KN nghiêng về mặt năng lực của con 

người. Theo khuynh hướng này, KN không chỉ đơn thuần là mặt kĩ thuật của 

hành động mà là một biểu hiện về năng lực của con người. Các tác giả theo 

khuynh hướng này có thể kể đến: Nguyễn Quang Uẩn, Ngô Công Hoàn, 

Nguyễn Ánh Tuyết, Paul Hersey, N.D.Levitov, A.B.Petropxki, K.K. 

Platônov, G.G.Gôlubev, ...[32]; ]; [44]; [71]; [79]; [80];... 

 N.D.Levitôv [71] cho rằng, KN là sự thực hiện có kết quả một động tác 

nào đó hay một hoạt động phức tạp hơn bằng cách áp dụng hay lựa chọn 

những cách thức đúng đắn có tính đến những điều kiện nhất định. Theo 

N.D.Levitôv, một người có KN hành động là phải nắm được và vận dụng 

đúng đắn các cách thức hành động nhằm thực hiện hành động có kết quả. 

 K.K.Platônôv và G.G.Gôlubev [80] cũng chú ý tới mặt kết quả trong 

hành động của KN. Theo họ, KN là năng lực của con người thực hiện công 

việc có kết quả với một chất lượng cần thiết trong những điều kiện mới và trong 

những khoảng thời gian tương ứng. Hai tác giả này khẳng định rằng, trong việc 

hình thành KN bao hàm cả việc thông hiểu mối quan hệ qua lại giữa mục đích 

hành động, các điều kiện và các cách thức hành động; trong cấu trúc của KN 

không chỉ bao hàm tri thức, kỹ xảo mà cả tư duy sáng tạo nữa. 
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 A.B.Petropxki [79] quan niệm rằng, KN là khả năng con người sử dụng 

các tri thức và kĩ xảo đã có để lựa chọn và thực hiện hành động tương ứng với 

mục đích đã đề ra. 

 Như vậy, cách xem xét KN như một loại năng lực của con người để 

thực hiện các công việc có kết quả cũng bao hàm trong đó cả quan niệm KN 

là kĩ thuật hành động, bởi vì chỉ khi có sự vận dụng tri thức vào thực tiễn một 

cách thuần thục thì công việc mới đạt được kết quả mong muốn. 

 Ngoài ra, Đặng Thành Hưng [13] khi bàn về vấn đề “Nhận diện và đánh 

giá KN” đã khẳng định “KN chính là hành vi hay hành động được cá nhân thực 

hiện tự giác và thành công xét theo những yêu cầu, qui tắc, tiêu chuẩn nhất 

định...KN chính là hành động, chứ không phải khả năng thực hiện hành động”.  

 Từ các quan niệm trên, có thể hiểu kĩ năng là hành động thực hiện có 

kết quả một nhiệm vụ nào đó bằng cách vận dụng tri thức, kinh nghiệm đã có 

phù hợp với những điều kiện cho phép. KN không chỉ đơn thuần biểu hiện về 

mặt kĩ thuật hành động mà còn là biểu hiện năng lực của con người. 

 - Khái niệm kĩ năng hoạt động nhóm 

 Các nhà nghiên cứu về HĐN [55];[66];[69];[74]...chỉ ra rằng, KN bao giờ 

cũng gắn với một loại hình hoạt động của con người. Do vậy, KN HĐN chỉ có 

thể được hình thành trong quá trình hoạt động phối hợp và giao tiếp giữa 

người với người trong xã hội, trong HĐN. Khi cùng hoạt động trong nhóm, 

mỗi cá nhân với tư cách là thành viên của nhóm tích cực tác động qua lại với 

nhau, cùng nhau nỗ lực cố gắng vì mục đích chung của nhóm.  

 Kĩ năng hoạt động nhóm được hiểu là hành động phối hợp có kết quả 

với các thành viên trong nhóm nhằm đạt được mục tiêu chung. 

 1.2.2.2. Cấu trúc kĩ năng hoạt động nhóm của trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi  

 - Tiêu chí nhận diện KN HĐN 
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  Kĩ năng là một dạng hành động nên KN bao gồm hệ thống thao tác, 

trật tự tổ chức và thực hiện các thao tác đó, các hành vi và quá trình thực hiện 

hành vi điều chỉnh, nhịp độ và cơ cấu thời gian thực hiện hành động. Vì thế, 

tiêu chí nhận diện KN [12] như sau:  

 + Tính mục đích của KN: thể hiện ở việc thực hiện các KN HĐN của trẻ có 

đạt được mục đích đã định trong một khoảng thời gian hợp lý hay không? 

+ Mức độ đầy đủ của nội dung và cấu trúc của KN: trẻ có đầy đủ các 

KN HĐN và thực hiện đầy đủ các thao tác trong từng KN HĐN. 

+ Tính logic khi thực hiện hành động: trẻ thực hiện các thao tác theo 

một trình tự hợp lý, phù hợp với nhiệm vụ cụ thể. 

+ Mức độ thành thạo của hành động: trẻ thực hiện đúng, đầy đủ các 

thao tác trong từng KN HĐN phù hợp với từng tình huống, hoàn cảnh cụ thể. 

+ Tính linh hoạt khi thực hiện hành động: trẻ chủ động lựa chọn hành 

động, chủ động điều chỉnh hành động phù hợp với từng tình huống, hoàn cảnh 

cụ thể. 

- Cấu trúc KN HĐN 

Từ các kết quả nghiên cứu về HĐN và KN HĐN của trẻ MG ở trên cho 

thấy, KN HĐN của trẻ bao gồm các KN thành phần sau đây: 1. KN hình 

thành và duy trì nhóm; 2. KN giao tiếp theo nguyên tắc tương tác giữa các 

thành viên trong nhóm; 3. KN thực hiện công việc của nhóm; 4. KN giải 

quyết xung đột xảy ra trong nhóm. 

 * KN hình thành và duy trì nhóm  

 Đây là KN giúp trẻ chủ động tham gia vào HĐN, xác định được vị trí, vai 

trò của bản thân trong nhóm, đồng thời hiểu rõ mục đích chung của nhóm và 

nhiệm vụ cụ thể mà mình được giao cũng như những yêu cầu cần tuân thủ khi 

hoạt động cùng các bạn trong nhóm. KN này gồm các thành phần chủ yếu sau: 
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 + Lựa chọn và mời các bạn tham gia vào nhóm: trẻ rủ bạn (người mà 

trẻ thích, người đã từng cùng chơi...) tham gia vào nhóm của mình (chơi trò 

chơi, vẽ tranh, chăm sóc cây cối, trực nhật...); trẻ mời thêm bạn (mà theo trẻ 

là phù hợp) tham gia HĐN do GVMN tổ chức (theo gợi ý của GV, khi số bạn 

trong nhóm chưa đủ theo yêu cầu...). 

 + Thỏa thuận về mục đích, nội dung hoạt động của nhóm: trẻ chủ động 

bàn bạc, trao đổi với nhau để xác định cụ thể mục đích hoạt động, thống nhất 

nội dung hoạt động của nhóm (Nhiệm vụ chung mà cả nhóm cần thực hiện là 

gì? Để thực hiện được nhiệm vụ đó thì cần làm những gì?...). 

+ Thảo luận để phân công nhiệm vụ phù hợp với mỗi thành viên trong 

nhóm: dựa vào mục đích, nội dung nhiệm vụ đã xác định để bàn bạc và thống 

nhất về việc phân công nhiệm vụ cụ thể cho tất cả các bạn trong nhóm (dựa 

vào nhu cầu, nguyện vọng, sở thích, khả năng...của mỗi thành viên; do trẻ tự 

đề nghị-tự nhận nhiệm vụ mà mình thích...). 

+ Xây dựng các qui tắc chung của nhóm: mạnh dạn trao đổi với bạn, 

nêu ý kiến cá nhân, từ đó thống nhất về các yêu cầu mà tất cả thành viên cần 

tuân thủ khi tham gia vào HĐN (Cần tuân thủ những qui tắc nào? Đồng ý hay 

không đồng ý với những qui tắc đó? Tại sao? Điều gì muốn bổ sung/thay 

đổi?...).  

 * KN giao tiếp theo nguyên tắc tương tác giữa các thành viên trong nhóm  

 KN này được thể hiện ở sự chủ động, tự giác của trẻ trong giao tiếp, 

phối hợp cùng các bạn trong nhóm phù hợp với những quy tắc chung của 

nhóm nhằm thực hiện nhiệm vụ HĐN đã được đề ra. KN này bao gồm: 

 + Bày tỏ ý kiến cá nhân rõ ràng: về vai trò muốn đảm nhận, về cách 

thức thực hiện công việc (Đồng ý/Không đồng ý? Tại sao? Nên làm thế 

nào?...), về kết quả đạt được (Tốt/chưa tốt? Tại sao?...).  



 

31 

 + Lắng nghe, tôn trọng ý kiến của bạn: chú ý lắng nghe bạn nói, không ngắt 

lời bạn; không cố gắng bác bỏ hoặc chê cười bạn để bảo vệ ý kiến của mình... 

 + Trao đổi giữa các thành viên trong nhóm để thực hiện tốt công việc 

của từng cá nhân và của nhóm: hỏi bạn về cách làm khi mình không biết; giải 

thích, hướng dẫn khi thấy bạn gặp khó khăn; bày tỏ ý kiến khi bạn thực hiện 

công việc chưa đúng như đã thỏa thuận...   

 + Chia sẻ, động viên bạn (qua lời nói, thái độ, hành vi): vui mừng khi 

bạn hoàn thành tốt nhiệm vụ, khi bạn được cô giáo khen...; an ủi, động viên 

khi bạn gặp khó khăn/không hoàn thành nhiệm vụ... 

 * KN thực hiện công việc của nhóm 

  Đây là KN thực hiện những thao tác, hành động cụ thể nhằm đạt được 

mục đích HĐN đã đề ra. Các thành phần của KN thực hiện công việc của 

nhóm gồm: 

 + Thỏa thuận về tiến trình thực hiện công việc: trẻ bàn bạc, thống nhất 

về tiến trình thực hiện công việc của nhóm (Bắt đầu từ đâu? Việc nào cần làm 

trước, việc nào sau? Khi nào phải hoàn thành...). 

 + Chủ động nhận nhiệm vụ và tự giác, cố gắng thực hiện tốt nhiệm vụ 

được giao: vui vẻ nhận nhiệm vụ theo sự phân công/thỏa thuận của nhóm; cố 

gắng hoàn thành phần việc của mình trong thời gian quy định, không bỏ dở 

giữa chừng. 

 + Phối hợp thực hiện nhiệm vụ với các thành viên trong nhóm: điều 

chỉnh việc thực hiện nhiệm vụ của bản thân để theo kịp với tiến độ của các 

bạn trong nhóm, không ỷ lại người khác; hướng dẫn hoặc giúp đỡ, cùng làm 

với bạn khi bạn làm chậm, gặp khó khăn... 

 + Tự kiểm tra, đánh giá mình và đánh giá các thành viên trong nhóm: 

tự kiểm tra việc thực hiện công việc của bản thân, đối chiếu kết quả đạt được 
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với các yêu cầu, quy định chung (Có hoàn thành nhiệm vụ được giao không? 

Làm đúng hay sai, đẹp hay không đẹp...? Tại sao?); chú ý, quan sát các bạn, 

nêu được ý kiến của mình về việc thực hiện nhiệm vụ chung (Đã hoàn 

thành/Chưa hoàn thành nhiệm vụ? Tại sao? Cần làm gì để lần hoạt động sau 

đạt kết quả tốt hơn?...). 

 * KN giải quyết xung đột xảy ra trong nhóm 

  Trẻ bước đầu biết chủ động tuân thủ những qui định chung khi tham 

gia vào HĐN, thể hiện ý thức trách nhiệm của mình thông qua việc cố gắng 

cùng các bạn trong nhóm giải quyết những mâu thuẫn xảy ra nhằm hoàn 

thành tốt nhiệm vụ được giao. KN này bao gồm: 

 + Hành động, ứng xử theo quy tắc chung của nhóm: nắm được những 

quy tắc, yêu cầu cơ bản khi tham gia vào HĐN; chủ động tuân thủ những quy 

tắc này (Không tự tiện rời nhóm khi nhiệm vụ chung chưa được hoàn thành; 

Không bỏ dở công việc mà mình đã nhận/được giao; Không làm ảnh hưởng 

đến công việc của bạn...). 

 + Kiềm chế cảm xúc và ý muốn của bản thân: không nói to, xúc phạm 

bạn; không đánh bạn; không tranh giành đồ dùng, đồ chơi của bạn...  

 + Tích cực, chủ động tìm phương án giải quyết xung đột xảy ra trong 

nhóm (Khi không có sự thống nhất trong việc thực hiện công việc; Khi xảy ra 

tranh cãi giữa các thành viên trong nhóm (tranh đồ chơi, vai chơi; không đồng 

ý với cách làm của bạn...). 

 + Nhờ sự “trợ giúp” của GV hoặc của bạn khi cần thiết (khi không hiểu 

rõ, không thống nhất được giữa các thành viên trong nhóm về nhiệm vụ được 

giao và cách thực hiện đúng nhiệm vụ; cách giải quyết khi thiếu phương tiện, 

đồ dùng, đồ chơi...). 
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1.3. Tập luyện kĩ năng hoạt động nhóm cho trẻ mẫu giáo  

 1.3.1. Khái niệm tập luyện kĩ năng 

Theo Từ điển tiếng Việt [33], tập luyện là “rèn luyện, tập tành cho tinh, 

cho thành thạo”.  

Nhiều tác giả, như: O.A.Abdylina, F.N. Gônôbôlin, P.V.Chiurin, 

A.I.Volobyeva...[47;[57]....đã chứng tỏ rằng, KN chỉ có thể được hình thành 

trong rèn luyện hoặc tập luyện. Tập luyện là một hoạt động có định hướng 

được thực hiện nhiều lần với mục đích hoàn thiện các KN để giúp con người 

lao động hiệu quả hơn.  

Tập luyện sẽ dẫn tới sự thay đổi bên trong của con người. Mỗi một lần 

tập luyện mới đều được hỗ trợ bởi sự kiểm soát và sự điều khiển của ý thức, 

nó thể hiện ở chỗ giúp con người không chỉ nắm vững các phương cách mà 

còn cả nhiệm vụ của hành động, thường dẫn đến làm thay đổi cách nhìn nhận 

vấn đề, phương pháp giải quyết và điều chỉnh hành động. Thực chất của tập 

luyện KN trước hết hướng đến việc hình thành KN, từ đó củng cố và nâng 

cao, phát triển KN đạt đến một mức độ mới hơn về chất. 

KN không thể có được chỉ bằng một lần tập luyện. Muốn hình thành 

KN con người cần phải luyện tập lâu dài theo một quy trình nhất định. Tập 

luyện KN là sự thực hiện một số thao tác trong một dạng hoạt động được lặp 

đi lặp lại nhiều lần với mục đích nắm vững chúng dựa trên nhận thức và được 

hỗ trợ bởi sự kiểm soát và điều chỉnh của ý thức. 

K.K.Platônôv và G.G.Gôlubev [80] phân chia quá trình hình thành KN 

gồm 5 giai đoạn:  

- Giai đoạn 1: có KN sơ đẳng. Ở giai đoạn này con người ý thức được 

mục đích hành động và tìm kiếm cách thức hành động dựa trên vốn hiểu biết 

và kỹ xảo đời thường, hành động được thực hiện bằng cách “thử và sai”. 
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- Giai đoạn 2: giai đoạn biết cách làm nhưng không đầy đủ. Ở giai 

đoạn này, con người có hiểu biết về cách thức thực hiện hành động, sử dụng các kĩ 

xảo đã có nhưng không phải là kĩ xảo chuyên biệt dành cho hoạt động này. 

- Giai đoạn 3: giai đoạn có những KN nhưng mang tính chất riêng lẻ. 

Ở giai đoạn này, con người có hàng loạt những KN phát triển cao nhưng còn 

mang tính chất riêng lẻ. Các KN này cần thiết cho các dạng hoạt động khác 

nhau: KN kế hoạch hóa hoạt động, KN tổ chức hoạt động... 

- Giai đoạn 4: giai đoạn có KN phát triển cao. Ở giai đoạn này, con 

người biết sử dụng sáng tạo vốn hiểu biết và kĩ xảo đă có, ý thức được không 

chỉ mục đích hành động mà cả động cơ lựa chọn cách thức đạt mục đích. 

- Giai đoạn 5: giai đoạn có tay nghề. Ở giai đoạn này, con người biết sử 

dụng một cách sáng tạo các KN khác nhau.  

Từ những phân tích trên cho thấy, tập luyện KN là thực hiện lặp đi lặp 

lại nhiều lần các thao tác theo trình tự cần thiết trong các tình huống đa dạng 

nhằm tăng sự thuần thục của KN. 

 1.3.2. Các lí thuyết làm căn cứ cho việc tập luyện kĩ năng hoạt động 

nhóm cho trẻ mẫu giáo 

 Thuyết hành vi của B.F.Skinner [20] nhấn mạnh mối quan hệ giữa hành 

vi và hệ quả của chúng (S-R-C). Củng cố được coi là vấn đề then chốt trong 

dạy học. Theo thuyết hành vi, việc dạy học cần dựa vào các nguyên tắc sau: 

 - Dạy học được định hướng theo các hành vi đặc trưng có thể quan sát được.  

 - Các quá trình học tập phức tạp được chia thành một chuỗi các bước 

học tập đơn giản, tương ứng với các hành vi cụ thể.  

 - Giáo viên hỗ trợ và khuyến khích hành vi đúng của người học, tức là 

có tác động sao cho người học đạt được hành vi mong muốn và được khen 

thưởng, công nhận.  
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 - Giáo viên thường xuyên giám sát quá trình thực hiện các hành vi học 

tập để nắm được những tiến bộ của HS và điều chỉnh kịp thời những sai lầm 

của họ.  

 Theo thuyết học tập dựa vào trải nghiệm (tiêu biểu là K. Lewin, J. 

Dewey, J. Piaget, D. Kolb) [18]; [20], học tập là quá trình liên tục khởi nguồn 

từ kinh nghiệm. Kinh nghiệm là cơ sở, là nguồn gốc của học tập và phát triển. 

Theo Kolb, kiến thức được tạo ra từ kinh nghiệm thông qua một chu kỳ học 

tập: hành động → phản ánh kinh nghiệm → trừu tượng hóa khái niệm → thử 

nghiệm, vận dụng. Trong chu kỳ học tập dựa vào trải nghiệm, các giai đoạn 

được liên kết thành một không gian kinh nghiệm để tạo ra một chu kỳ học tập 

xoắn ốc nhằm thu nhận được kiến thức mới và phát triển học tập suốt đời.  

 Cũng theo quan điểm này, học tập dựa vào trải nghiệm tạo cơ hội để 

HS được tiếp xúc trực tiếp với môi trường xung quanh, được trải nghiệm thực 

tế bằng nhiều giác quan khác nhau, đồng thời phát huy cao độ vai trò chủ thể 

tích cực, độc lập, sáng tạo của HS trong hoạt động. GV là người thiết kế, tổ 

chức, hướng dẫn các hoạt động độc lập hoặc theo nhóm để HS trải nghiệm và 

tự lực chiếm lĩnh nội dung tri thức, chủ động đạt các mục tiêu về kiến thức, 

kỹ năng, thái độ theo chương trình. Trong học tập dựa vào trải nghiệm, các 

hoạt động tập trung vào người học và kinh nghiệm thực tế của họ, mang lại 

cho người học cơ hội bộc lộ các điểm mạnh, các khả năng riêng của mình.  

 Theo thuyết học qua hoạt động của L.Vưgôtxki [9];[20], mỗi người nhờ 

trải nghiệm, học tập và tố chất di truyền đều có kinh nghiệm nền tảng khác 

nhau. Khi tương tác với môi trường bên ngoài (qua giao tiếp, học tập, làm 

việc...), tiềm năng đó vốn từ kinh nghiệm nền tảng được huy động ra, thể hiện 

rõ và được định hướng vào nhiệm vụ một cách tập trung, coi như đó là kinh 

nghiệm thường trực lúc đó. Nhờ sự tương tác, kinh nghiệm thường trực ở cá 
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nhân được chia sẻ, được thử thách, được cải thiện, dẫn cá nhân đến chỗ đạt 

được trình độ phát triển mới cao hơn, được đặc trưng bằng năng lực giải 

quyết vấn đề độc lập. Trình độ này lại trở thành kinh nghiệm nền tảng trong 

hiện tại, điều chỉnh và làm giàu kinh nghiệm nền tảng trước kia, làm cơ sở 

xuất phát cao hơn cho chu kỳ phát triển tiếp sau. 

 Dựa vào các quan điểm nêu trên, việc tập luyện KN HĐN cho trẻ 5-6 

tuổi ở trường MN cần được tiến hành như sau:  

 1) Xác định cụ thể mục tiêu, nội dung tập luyện KN HĐN phù hợp với 

đặc điểm lứa tuổi của trẻ (về hứng thú, khả năng, vốn kinh nghiệm HĐN). 

 2) Thiết kế hoạt động tập luyện KN HĐN (lựa chọn và xây dựng các 

HĐN phù hợp với mục tiêu tập luyện KN HĐN). 

 3) Xây dựng môi trường tập luyện KN HĐN (tạo điều kiện về không gian, 

địa điểm, phương tiện hoạt động cho trẻ được tập luyện, trau dồi KN HĐN). 

 4) Tổ chức thực hiện: hướng dẫn trẻ thực hiện HĐN; khuyến khích, 

điều chỉnh quá trình rèn luyện KN HĐN của trẻ.  

5) Tạo cơ hội để trẻ vận dụng những KN HĐN đã có trong nhiều tình 

huống, hoàn cảnh khác nhau nhằm không ngừng củng cố và hoàn thiện KN HĐN.  

 1.3.3. Tập luyện kĩ năng hoạt động nhóm cho trẻ 5-6 tuổi ở trường 

mầm non 

 1.3.3.1. Mục tiêu tập luyện KN HĐN cho trẻ 5-6 tuổi ở trường MN 

Mục tiêu tập luyện KN HĐN cho trẻ 5-6 tuổi được xác định trên cơ sở 

mục tiêu chung của GDMN và kết quả mong đợi đối với trẻ 5-6 tuổi. Việc xác 

định mục tiêu tập luyện KN HĐN cho trẻ 5-6 tuổi ở trường MN cần đảm bảo 

những yêu cầu sau: 
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 - Mục tiêu phải xuất phát từ mục tiêu chung của GDMN, yêu cầu cần 

đạt đối với trẻ 5-6 tuổi và là cơ sở để lựa chọn nội dung, phương pháp tập 

luyện KN HĐN cho trẻ, cách thức đánh giá KN HĐN của trẻ.  

- Mục tiêu phải phù hợp với đặc điểm tâm, sinh lý của trẻ 5-6 tuổi. 

 - Mục tiêu phải gắn với thực tiễn cuộc sống, xuất phát từ yêu cầu của 

việc phát triển nhân cách con người trong giai đoạn mới nhằm chuẩn bị cho 

trẻ có những phẩm chất và KN cần thiết để thích ứng với cuộc sống xã hội. 

 Như vậy, mục tiêu tập luyện KN HĐN cho trẻ 5-6 tuổi ở trường MN là 

hướng tới phát triển và hoàn thiện ở trẻ những KN HĐN, từ đó nhằm giúp trẻ: 

 - Tự tin trong hoạt động và giao tiếp với bạn bè, với mọi người xung quanh;   

 - Tích cực, chủ động, sáng tạo trong các hoạt động ở trường/lớp MG và 

trong cuộc sống, sinh hoạt hằng ngày; phát triển tính hợp tác, khẳng định 

được vị trí, vai trò của mình trong nhóm/lớp. 

 - Dễ dàng thích ứng với hoạt động học tập mới khi vào tiểu học. 

 1.3.3.2. Nguyên tắc tập luyện KN HĐN cho trẻ 5-6 tuổi ở trường MN 

 1) Nội dung, phương pháp, hình thức tập luyện KN HĐN đảm bảo phù 

hợp với nhu cầu, hứng thú, khả năng của trẻ 

 GVMN cần nắm vững đặc điểm chung của trẻ trong nhóm, đồng thời 

chú ý đến nhu cầu, hứng thú, khả năng riêng của từng trẻ để lựa chọn nội 

dung, phương pháp, hình thức tập luyện phù hợp, đảm bảo duy trì tính tích 

cực, chủ động và sáng tạo của trẻ trong HĐN nhằm thực hiện tốt nhất mục 

tiêu tập luyện KN HĐN đã đề ra. 

 2) Đảm bảo môi trường phù hợp, thuận lợi cho việc tập luyện KN HĐN 

 Để quá trình tập luyện mang lại hiệu quả cao nhất đối với việc phát 

triển, củng cố và hoàn thiện KN HĐN ở trẻ, cần thiết phải xây dựng được môi 

trường hoạt động phong phú, đa dạng, hấp dẫn, an toàn, tạo cho trẻ cơ hội 
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thỏa mãn nhu cầu, hứng thú hoạt động, chủ động thiết lập mối quan hệ với 

bạn và tự giác, tích cực hợp tác cùng nhau để thực hiện nhiệm vụ chung của 

nhóm. Việc xây dựng môi trường tập luyện KN HĐN cần chú ý tới điều kiện 

thực tế của lớp, trường và địa phương. 

 3) Đảm bảo phát huy tính tự giác, tích cực, chủ động của trẻ khi tham 

gia vào HĐN 

 Trong quá trình tập luyện KN HĐN, GVMN cần khuyến khích mọi trẻ 

tích cực, tự giác, chủ động tham gia vào HĐN và biết tự khẳng định vị trí, vai 

trò của mình trong nhóm. Những tác động từ GVMN đến trẻ phải luôn linh 

hoạt, thường xuyên, liên tục, đúng lúc, không mang tính áp đặt đối với trẻ mà 

tạo cơ hội cho từng trẻ được thể hiện khả năng của mình trong việc thực hiện 

nhiệm vụ chung của nhóm.  

 4) Đảm bảo sự lặp đi lặp lại của việc tập luyện KN HĐN 

 Việc tập luyện KN HĐN cho trẻ cần được tiến hành thường xuyên, liên 

tục thông qua các dạng HĐN phù hợp với trẻ, đảm bảo để trẻ được thực hiện 

lặp đi lặp lại nhiều lần các KN HĐN. GV và người lớn cần kiên trì hướng 

dẫn, giám sát việc tập luyện KN HĐN của trẻ ở mọi lúc, mọi nơi để có những 

tác động và điều chỉnh kịp thời nhằm giúp KN HĐN của trẻ dần dần trở nên 

thành thục. 

 5) Đảm bảo các cơ hội cho trẻ được tập luyện và củng cố KN HĐN 

 Để củng cố và phát triển KN HĐN của trẻ, cần tạo cơ hội cho trẻ có thể 

vận dụng kinh nghiệm và KN HĐN đã có vào trong những hoạt động thực 

tiễn, gắn với cuộc sống hằng ngày của trẻ, như: vui chơi, lao động, học 

tập...Khuyến khích trẻ mạnh dạn, tự tin, chủ động, tích cực trong hoạt động, 

giao tiếp với bạn bè và mọi người xung quanh, hợp tác, chia sẻ cùng bạn khi 

tham gia vào các hoạt động chung và khẳng định vai trò của mình trong hoạt 
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động chung đó, làm cho trẻ hiểu rằng trẻ chỉ có thể thực hiện được nhiệm vụ 

khi biết phối hợp và giúp đỡ lẫn nhau.  

 Trong quá trình tập luyện KN HĐN cho trẻ 5-6 tuổi ở trường MN, các 

nguyên tắc trên cần được vận dụng phối hợp với nhau một cách linh hoạt, hợp 

lý, phù hợp với đặc điểm của trẻ và điều kiện thực tế, đồng thời luôn phát huy 

tối đa tính tích cực, chủ động, sáng tạo của trẻ, tạo cơ sở cho các KN HĐN 

phát triển đầy đủ, toàn diện và dần dần được củng cố bền vững. 

 1.3.3.3. Nội dung tập luyện KN HĐN cho trẻ 5-6 tuổi ở trường MN 

 1) Xác định vị trí, vai trò của trẻ trong nhóm để trẻ tự giác, chủ động 

thực hiện nhiệm vụ phù hợp với vị trí, vai trò đó. 

 2) Tập luyện những KN HĐN, gồm: 

 - Kĩ năng hình thành và duy trì nhóm: Lựa chọn và mời các bạn tham 

gia vào nhóm; Thỏa thuận về mục đích, nội dung hoạt động của nhóm; Thảo 

luận để phân công nhiệm vụ phù hợp với mỗi thành viên trong nhóm; Xây 

dựng các qui tắc chung của nhóm. 

 - Kĩ năng giao tiếp theo nguyên tắc tương tác giữa các thành viên trong 

nhóm: Bày tỏ ý kiến cá nhân rõ ràng; Lắng nghe, tôn trọng ý kiến của bạn; 

Trao đổi giữa các thành viên trong nhóm để thực hiện tốt công việc của từng 

cá nhân và của nhóm; Chia sẻ, động viên bạn. 

 - Kĩ năng thực hiện công việc của nhóm: Thỏa thuận về tiến trình thực 

hiện công việc; Chủ động nhận nhiệm vụ và tự giác, cố gắng thực hiện tốt 

nhiệm vụ được giao; Phối hợp thực hiện nhiệm vụ với các thành viên trong 

nhóm; Tự kiểm tra, đánh giá mình và đánh giá các thành viên trong nhóm. 

 - Kĩ năng giải quyết xung đột xảy ra trong nhóm: Hành động, ứng xử 

theo quy tắc chung của nhóm; Kiềm chế cảm xúc và ý muốn của bản thân; 

Tích cực, chủ động tìm phương án giải quyết xung đột xảy ra trong nhóm; 

Nhờ sự “trợ giúp” của GV hoặc của bạn khi cần thiết. 
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 Các KN HĐN nêu trên cần được tập luyện liên tục, thường xuyên phù 

hợp với đặc điểm của trẻ và điều kiện thực tế. 

 3) Thực hành các KN HĐN trong các hoạt động hàng ngày: 

 - Tạo cơ hội cho trẻ tham gia vào các HĐN phù hợp với nhu cầu, hứng 

thú, khả năng của trẻ ở trường/lớp MG và ở gia đình: hoạt động vui chơi; hoạt 

động khám phá thế giới xung quanh; hoạt động học tập... 

 - Khuyến khích trẻ tập luyện KN HĐN trong nhiều tình huống, hoàn 

cảnh khác nhau (ở trường/lớp, ở nhà, ở khu dân cư...). 

 1.3.3.4. Phương pháp và hình thức tập luyện KN HĐN cho trẻ 5-6 tuổi 

ở trường MN 

 a) Phương pháp tập luyện KN HĐN cho trẻ 5-6 tuổi ở trường MN 

Việc tập luyện KN HĐN cho trẻ 5-6 tuổi có thể đạt được mục tiêu đã 

đề ra trên cơ sở vận dụng hợp lý các phương pháp cơ bản sau đây: 

- Nhóm phương pháp thực hành, trải nghiệm: 

+ Phương pháp dùng trò chơi để kích thích trẻ chủ động, tích cực hoạt 

động cùng các bạn, hướng tới giải quyết nhiệm vụ chung mà nhóm đã đặt ra. 

+ Phương pháp sử dụng tình huống có vấn đề: GV đưa ra các tình 

huống cụ thể nhằm kích thích trẻ phối hợp cùng các bạn trong nhóm tìm tòi, 

suy nghĩ dựa trên vốn kinh nghiệm để giải quyết những vấn đề đặt ra trong 

quá trình HĐN. 

+ Phương pháp luyện tập: tạo cơ hội, tạo điều kiện cho trẻ được thực 

hiện lặp đi lặp lại các thao tác tác, lời nói, cử chỉ…nhằm củng cố và phát triển 

KN HĐN. 

- Nhóm phương pháp trực quan - minh họa:  

Phương pháp này tạo cơ hội cho trẻ trực tiếp tiếp xúc, quan sát các  đối 

tượng, phương tiện (vật thật, đồ chơi, tranh ảnh), hành động mẫu, hình ảnh tự 

nhiên, mô hình, sơ đồ và phương tiện nghe nhìn (phim, máy ghi âm, điện 
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thoại, máy vi tính…) thông qua sử dụng các giác quan kết hợp với lời nói 

nhằm tăng cường vốn kinh nghiệm HĐN và rèn luyện, củng cố, phát triển KN 

HĐN của trẻ. 

- Nhóm phương pháp dùng lời nói: 

Sử dụng  các  phương  tiện  ngôn  ngữ (trò  chuyện,  kể chuyện,  giải  

thích) nhằm kích thích trẻ bộc lộ những cảm xúc, suy nghĩ, chia sẻ ý tưởng 

với bạn bè, GV trong quá trình HĐN, từ đó phát triển KN HĐN của trẻ, đặc 

biệt là KN giao tiếp theo nguyên tắc tương tác giữa các thành viên trong 

nhóm. 

- Nhóm phương pháp giáo dục bằng tình cảm và khích lệ: 

GV dùng cử chỉ, điệu bộ kết hợp với lời nói thích hợp để khuyến khích 

và ủng hộ trẻ hoạt động nhằm khơi gợi niềm vui, tạo niềm tin, cổ vũ sự cố 

gắng của trẻ trong quá trình HĐN. 

- Nhóm phương pháp nêu gương - đánh giá: 

+ Nêu gương: GV sử dụng các hình thức khen, chê phù hợp, đúng lúc, 

đúng chỗ nhằm khuyến khích trẻ tích cực, chủ động, sáng tạo trong HĐN. 

+ Đánh giá: GV thể hiện thái độ đồng tình hoặc chưa đồng tình trước 

hành vi, cử chỉ, thái độ của trẻ, từ đó đưa ra nhận xét và hướng dẫn trẻ tự 

nhận xét KN HĐN của mình, của bạn trong từng tình huống hoặc hoàn cảnh 

cụ thể.  

Các phương pháp tập luyện KN HĐN cho trẻ 5-6 tuổi ở trường MN cần 

luôn hướng vào trẻ, phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của trẻ trong  

HĐN. GV phải khéo léo, linh hoạt vận dụng phối hợp các phương pháp trên 

nhằm đạt được mục tiêu tập luyện, phát triển KN HĐN của trẻ. 

b) Hình thức tập luyện KN HĐN cho trẻ 5-6 tuổi ở trường MN 
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 Tập luyện KN HĐN cho trẻ 5-6 tuổi ở trường MN có thể được tiến 

hành theo nhiều hình thức khác nhau, nhưng với mục tiêu là phát triển, hoàn 

thiện KN HĐN cho trẻ nên các hình thức này phải luôn ở hình thức HĐN: các 

trò chơi (trò chơi ĐVTCĐ, trò chơi XD-LG, trò chơi học tập...); các hoạt 

động (trực nhật giờ ăn, trực nhật giờ học, trực nhật trong góc thiên nhiên; hoạt 

động tạo hình...). 

 Có thể phân loại hình thức tập luyện KN HĐN cho trẻ 5-6 tuổi ở trường 

MN theo vị trí không gian và theo loại hình hoạt động GD: 

 - Theo vị trí không gian, HĐN với mục tiêu tập luyện KN HĐN cho trẻ 

5-6 tuổi có thể diễn ra ở nhiều địa điểm khác nhau: ở trong lớp (trong phòng 

học, ở các khu vực chơi/khu vực hoạt động, ở phòng ăn…); ở ngoài trời. 

 - Theo loại hình hoạt động GD, như: hoạt động vui chơi (hoạt động 

chơi trò chơi ĐVTCĐ, XD-LG, vận động, học tập, đóng kịch); hoạt động trực 

nhật (trực nhật giờ ăn, trực nhật giờ học, trực nhật ở góc thiên nhiên…); hoạt 

động học…  

 GV cần căn cứ vào điều kiện cụ thể của lớp, đặc điểm của trẻ…để lựa 

chọn hình thức tập luyện KN HĐN phù hợp, tạo cơ hội cho trẻ được tự trải 

nghiệm cùng nhau trong các HĐN để phát triển KN HĐN. 

1.4. Các yếu tố ảnh hưởng đến việc tập luyện kĩ năng hoạt động nhóm 

cho trẻ 5-6 tuổi ở trường mầm non 

 1.4.1. Giáo viên mầm non 

 GVMN có vai trò rất quan trọng trong việc lập kế hoạch và tập luyện 

KN HĐN cho trẻ 5-6 tuổi ở trường MN. Để xây dựng kế hoạch tập luyện KN 

HĐN, GVMN phải hiểu biết đầy đủ, đúng đắn về KN HĐN và mục tiêu, nội 

dung, nguyên tắc, phương pháp, hình thức tập luyện KN HĐN cho trẻ lứa tuổi 

này; xác định, lựa chọn và thiết kế được những HĐN phù hợp với đặc điểm 

lứa tuổi của trẻ, với điều kiện thực tế, với mục tiêu tập luyện KN HĐN...; 
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chuẩn bị môi trường hoạt động thuận lợi; có biện pháp tác động kịp thời và 

hiệu quả đến trẻ nhằm phát triển KN HĐN. 

 Biện pháp tập luyện KN HĐN cho trẻ của GV có vai trò đặc biệt quan 

trọng để thực hiện các mục tiêu tập luyện KN HĐN đã đề ra. Để việc tập 

luyện KN HĐN có hiệu quả, đòi hỏi GV phải biết lựa chọn, phối hợp hợp lí, 

khoa học nhiều biện pháp với nhau trong quá trình tổ chức HĐN cho trẻ. 

 Ngoài ra, sự tương tác, phối hợp giữa trẻ với nhau trong quá trình HĐN 

để tập luyện KN HĐN còn phụ thuộc vào thái độ, hành vi ứng xử của GVMN. 

Nếu GV luôn luôn vui vẻ, chân tình, cởi mở với trẻ, biết khuyến khích, động 

viên trẻ kịp thời, thể hiện sự tôn trọng đối với những suy nghĩ và ý tưởng của 

trẻ, không để trẻ cảm nhận rằng chúng đang bị áp đặt hay phán xét...sẽ tạo 

được bầu không khí đầm ấm, tin cậy trong nhóm, từ đó giúp trẻ gần gũi, gắn 

bó với nhau hơn, tích cực, chủ động cùng nhau thực hiện tốt các nhiệm vụ 

chung với ý chí và tinh thần trách nhiệm cao nhất. 

 Đồng thời, sự tâm huyết trong công việc, tình cảm yêu thương, gắn bó, 

hết lòng vì trẻ của GVMN là điều kiện quan trọng để thúc đẩy trẻ tích cực, cố 

gắng hoàn thành nhiệm vụ được giao, từ đó giúp cho quá trình tập luyện KN 

HĐN cho trẻ đạt được hiệu quả cao hơn.  

 1.4.2. Đặc điểm cá nhân và đặc điểm lứa tuổi của trẻ  

 Việc tập luyện KN HĐN cho trẻ 5-6 tuổi vừa phụ thuộc vào đặc điểm lứa 

tuổi, vừa phụ thuộc vào đặc điểm cá nhân của trẻ về các mặt thể chất, tâm lí và 

xã hội, đặc biệt là sự tích cực, chủ động của bản thân trẻ khi tham gia HĐN.  

 Do đó, để quá trình tập luyện KN HĐN cho trẻ 5-6 tuổi có hiệu quả, 

GVMN cần nắm được đặc điểm chung của nhóm/lớp, và nắm được đặc điểm 

của từng cá nhân trẻ (về: thể chất; tâm lí; hứng thú, nhu cầu hoạt động; kinh 

nghiệm và khả năng hoạt động; mức độ KN HĐN...), từ đó xây dựng môi 

trường, nội dung hoạt động và lựa chọn các biện pháp tác động phù hợp với trẻ. 
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 1.4.3. Môi trường tập luyện kĩ năng hoạt động nhóm 

 Môi trường có vai trò quan trọng, là điều kiện đầu tiên và không thể 

thiếu được để tổ chức các hoạt động GD trẻ MN nói chung, trong đó có hoạt 

động tập luyện KN HĐN. Xây dựng môi trường vật chất và môi trường tinh 

thần tích cực, an toàn, phù hợp sẽ làm cho việc tập luyện KN HĐN diễn ra 

thuận lợi và có hiệu quả. 

 - Môi trường vật chất 

  Lựa chọn, sắp xếp môi trường vật chất chứa đựng nội dung phong phú, 

hấp dẫn, thể hiện ý tưởng của mỗi chủ đề sẽ kích thích mọi trẻ cùng tham gia 

vào HĐN, khơi dậy ở trẻ nhu cầu thiết lập và duy trì mối quan hệ với bạn 

trong nhóm. Từ đó, những KN và thói quen giao tiếp, ứng xử đúng đắn với 

bạn bè, với mọi người xung quanh, đặc biệt là KN HĐN dần dần được hình 

thành và phát triển. 

 Tổ chức môi trường vật chất với những điều kiện về không gian, thời 

gian, phương tiện...phù hợp để trẻ thực hiện nhiệm vụ chung của HĐN là yếu 

tố quan trọng ảnh hưởng đến việc tập luyện KN HĐN cho trẻ. Để môi trường 

vật chất có ảnh hưởng tốt đến việc tập luyện KN HĐN cần đảm bảo:  

 + Không gian đủ rộng để tổ chức HĐN. Mỗi nhóm nên có không gian 

riêng (tương đối độc lập với các nhóm khác) để hoạt động của trẻ không làm 

ảnh hưởng đến nhau. 

 + Đảm bảo các điều kiện về ánh sáng, không khí, nhiệt độ phù hợp với trẻ 

để không gây ảnh hưởng tiêu cực tới sức khỏe và chất lượng hoạt động của trẻ. 

 + Các đồ dùng, đồ chơi dành cho trẻ cần phong phú, đa dạng, hấp dẫn 

đối với trẻ và phù hợp với khả năng nhận thức, khả năng hoạt động của trẻ. Số 

lượng của mỗi loại đồ dùng, đồ chơi không nhất thiết phải đủ cho tất cả thành 

viên trong nhóm nhằm khuyến khích trẻ chia sẻ cùng nhau.  

 - Môi trường tinh thần:  
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 Môi trường tinh thần là yếu tố quan trọng, chi phối và ảnh hưởng tới 

các hoạt động của con người, đặc biệt là với trẻ nhỏ. Sự tin tưởng, thoải mái, 

an toàn về mặt tâm lí ở trẻ là những điều kiện không thể thiếu được để khuyến 

khích trẻ tích cực tham gia vào các HĐN và ảnh hưởng mạnh mẽ đến việc tập 

luyện KN HĐN cho trẻ.  

 Để tập luyện KN HĐN cho trẻ 5-6 tuổi một cách hiệu quả, GVMN cần 

quan tâm tạo không khí cởi mở, vui tươi trong nhóm/lớp; gần gũi, trò chuyện 

với trẻ để trẻ có tâm lí hào hứng tham gia vào HĐN.  

 1.4.4. Chương trình giáo dục mầm non hiện hành 

 Chương trình GDMN hiện hành nói chung và những nội dung có liên 

quan đến HĐN và tập luyện KN HĐN cho trẻ nói riêng (như: hoạt động chơi, 

hoạt động trực nhật...) là một yếu tố rất quan trọng ảnh hưởng đến việc tập 

luyện KN HĐN cho trẻ.  

 Tóm lại, việc tập luyện KN HĐN cho trẻ 5-6 tuổi là một quá trình lâu 

dài. Các yếu tố trên luôn có mối liên hệ chặt chẽ với nhau, chi phối lẫn nhau 

trong quá trình tập luyện KN HĐN cho trẻ ở trường MN. GVMN cần có biện 

pháp phát huy ảnh hưởng tích cực của các yếu tố này, tổ chức HĐN và tập 

luyện KN HĐN cho trẻ với nội dung đa dạng, phong phú, phù hợp với đặc 

điểm lứa tuổi nhằm phát triển toàn diện nhân cách trẻ, đồng thời giúp trẻ có 

được những KN HĐN cần thiết để thích ứng với thực tiễn cuộc sống. 

Kết luận chương 1 

 1. Kĩ năng HĐN là hành động phối hợp có kết quả với các thành viên 

trong nhóm nhằm đạt được mục tiêu chung. 

 Kĩ năng HĐN rất quan trọng và cần thiết để giúp trẻ thích ứng với đời 

sống xã hội và phát triển cá nhân. 

 Kĩ năng HĐN cần tập luyện cho trẻ 5-6 tuổi gồm: KN hình thành và 

duy trì nhóm; KN giao tiếp theo nguyên tắc tương tác giữa các thành viên 



 

46 

trong nhóm; KN thực hiện công việc của nhóm; KN giải quyết xung đột xảy 

ra trong nhóm. 

2. Tập luyện KN là thực hiện lặp đi lặp lại nhiều lần các thao tác theo 

trình tự cần thiết trong các tình huống đa dạng nhằm tăng sự thuần thục của 

KN. 

3. Vấn đề tập luyện KN HĐN cho trẻ 5-6 tuổi ở trường MN chưa được 

quan tâm nghiên cứu đầy đủ. Do vậy, nghiên cứu các biện pháp tập luyện KN 

HĐN cho trẻ 5-6 tuổi ở trường MN là rất cần thiết nhằm chuẩn bị cho trẻ 

thích ứng nhanh chóng với môi trường mới khi vào tiểu học. 
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Chương 2 

THỰC TRẠNG TẬP LUYỆN KĨ NĂNG HOẠT ĐỘNG NHÓM  

CHO TRẺ 5 - 6 TUỔI Ở TRƯỜNG MẦM NON 

 

2.1. Vấn đề tập luyện kĩ năng hoạt động nhóm trong Chương trình Giáo dục 

mầm non hiện nay 

 2.1.1. Mục tiêu tập luyện kĩ năng hoạt động nhóm 

Việc hình thành KN HĐN cho trẻ MG nói chung đã được đề cập đến 

trong Chương trình GDMN [1], mà cụ thể là trong mục tiêu phát triển tình 

cảm và KN xã hội (giúp trẻ “có một số KN sống: tôn trọng, hợp tác, thân 

thiện, quan tâm, chia sẻ”). Hoạt động nhóm được xem là một trong các hình 

thức tổ chức hoạt động GD trẻ MG ở trường MN (cùng với các hình thức: tổ 

chức hoạt động cá nhân, tổ chức hoạt động cả lớp). 

 2.1.2. Nội dung tập luyện kĩ năng hoạt động nhóm 

Một số yêu cầu đối với trẻ khi tham gia vào HĐN cũng được nêu lên ở 

phần Nội dung (thể hiện chủ yếu ở lĩnh vực GD phát triển tình cảm và KN xã 

hội) [1], cụ thể là:   

 - Trong nội dung Phát triển KN xã hội đã xác định cần hình thành ở trẻ 

“hành vi và qui tắc ứng xử xã hội trong sinh hoạt trong gia đình, trường lớp 

MN, cộng đồng gần gũi”. 

 - Nội dung GD và phát triển tình cảm, KN xã hội cho trẻ mẫu giáo 5-6 

tuổi cũng chỉ rõ: trẻ cần xác định được “vị trí và trách nhiệm của bản thân 

trong gia đình và lớp học; thực hiện công việc được giao (trực nhật, xếp dọn 

đồ chơi...); chủ động và độc lập trong một số hoạt động; mạnh dạn, tự tin bày 

tỏ ý kiến; lắng nghe ý kiến của người khác; sử dụng lời nói, cử chỉ, lễ phép, 



 

48 

lịch sự; tôn trọng, hợp tác, chấp nhận; quan tâm, chia sẻ, giúp đỡ bạn; nhận 

xét và tỏ thái độ với hành vi “đúng”-“sai”, “tốt” - “xấu”.  

 2.1.3. Phương pháp và hình thức tập luyện kĩ năng hoạt động nhóm 

Trong Chương trình GDMN đã xác định những phương pháp chung 

cho việc tổ chức các hoạt động GD trẻ MG [1] gồm: Phương pháp thực hành, 

trải nghiệm; Phương pháp trực quan-minh họa (quan sát, làm mẫu, minh họa); 

Phương pháp dùng lời nói; Phương pháp GD bằng tình cảm và khích lệ; 

Phương pháp nêu gương-đánh giá.  

Hình thức tổ chức các hoạt động GD trẻ trong Chương trình GDMN 

hiện hành được phân loại theo mục đích và nội dung GD (tổ chức hoạt động 

có chủ đích của GV và theo ý thích của trẻ), theo vị trí không gian (tổ chức 

hoạt động trong phòng lớp; tổ chức hoạt động ngoài trời), theo số lượng trẻ 

(tổ chức hoạt động cá nhân; tổ chức hoạt động theo nhóm; tổ chức hoạt động 

cả lớp). 

Đây là cơ sở để GVMN lựa chọn được các phương pháp và hình thức 

tập luyện KN HĐN cho trẻ 5-6 tuổi phù hợp với mục tiêu, nội dung, nguyên 

tắc tập luyện KN HĐN đã đề ra.  

2.1.4. Kết quả mong đợi 

Ở phần Kết quả mong đợi [1] của nhiệm vụ GD phát triển tình cảm và 

KN xã hội đối với trẻ 5-6 tuổi có nêu rõ: “Trẻ nói được  điều bé thích, không 

thích, những việc bé làm được  và  việc gì  bé không làm được; Tự làm một số việc 

đơn giản hằng ngày (vệ sinh cá nhân, trực nhật, chơi...); Cố gắng tự hoàn 

thành công việc được giao; Biết an ủi và chia vui với người thân và bạn bè; 

Thực hiện được một số quy định ở lớp, gia đình và nơi công cộng: Sau khi 

chơi cất đồ chơi vào nơi quy định, không làm ồn nơi công cộng, vâng lời ông 

bà, bố mẹ, anh chị, muốn đi chơi phải xin phép; Chú ý nghe khi cô, bạn nói, 
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không ngắt lời người khác; Biết lắng nghe ý kiến, trao đổi, thoả thuận, chia sẻ 

kinh nghiệm với bạn; Biết tìm cách để giải quyết mâu thuẫn: dùng lời, nhờ sự 

can thiệp của người khác, chấp nhận nhường nhịn...”. 

 Như vậy, trong Chương trình GDMN hiện nay, các yêu cầu đối với trẻ 

khi tham gia vào các hoạt động GD theo nhóm được thể hiện tương đối rõ 

ràng, cụ thể ở phần Nội dung và Kết quả mong đợi của nhiệm vụ GD phát 

triển tình cảm và KN xã hội. Tuy nhiên, đối với việc thực hiện mục tiêu tập 

luyện KN HĐN cho trẻ 5-6 tuổi, từ đó chuẩn bị cho trẻ sẵn sàng, tự tin vào 

học tiểu học, chúng tôi nhận thấy Chương trình GDMN còn có những hạn chế 

sau đây: 

 Một là, KN HĐN chủ yếu được đề cập đến trong việc tổ chức hoạt 

động vui chơi (hướng trẻ đến việc biết “cùng chơi với bạn...”). Đối với các 

hoạt động GD khác chủ yếu là những yêu cầu về việc trẻ phải tuân thủ qui tắc 

ứng xử chứ không nhấn mạnh đến sự hợp tác giữa trẻ trong nhóm trong quá 

trình hoạt động. 

 Hai là, trong phần Hình thức tổ chức và phương pháp GD không có 

những hướng dẫn cụ thể về việc thực hiện các yêu cầu trên. Đây là nguyên 

nhân dẫn tới việc GVMN rất lúng túng và gặp nhiều khó khăn trong quá trình 

tổ chức các hoạt động GD trẻ, đặc biệt là việc thực hiện mục tiêu tập luyện 

KN HĐN cho trẻ 5-6 tuổi. 

 Ba là, trong Chương trình GDMN hiện nay và các tài liệu hướng dẫn 

thực hiện Chương trình chưa có các tiêu chí để đánh giá KN HĐN của trẻ. 

Tuy việc đánh giá trẻ được yêu cầu thực hiện thường xuyên, hàng ngày và 

theo giai đoạn, nhưng do không có tiêu chí đánh giá nên dễ dẫn tới kết quả 

thu được không đầy đủ, thiếu chính xác. Từ đó, GVMN sẽ không có đầy đủ 
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thông tin về trẻ và gặp nhiều khó khăn trong việc thiết kế, tổ chức các hoạt 

động GD trẻ ở trường MN. 

2.2. Thực trạng tập luyện kĩ năng hoạt động nhóm cho trẻ 5-6 tuổi ở 

trường mầm non 

 2.2.1. Tổ chức khảo sát thực trạng 

2.2.1.1. Mục tiêu khảo sát 

 Phát hiện những vấn đề của thực trạng KN HĐN của trẻ 5-6 tuổi và 

việc tập luyện KN HĐN cho trẻ ở trường MN hiện nay để làm căn cứ thực 

tiễn đề xuất các biện pháp tập luyện KN HĐN. 

2.2.1.2. Nội dung khảo sát 

 - Nhận thức của GVMN: 

 + Nhận thức của GVMN về sự cần thiết của việc tập luyện KN HĐN 

cho trẻ 5-6 tuổi. 

 + Nhận thức của GVMN về sự cần thiết của các KN HĐN cần được tập 

luyện cho trẻ 5-6 tuổi. 

 - Thực trạng tập luyện KN HĐN cho trẻ 5-6 tuổi ở trường MN: 

 + Các biện pháp tập luyện KN HĐN cho trẻ 5-6 tuổi mà GVMN đã sử 

dụng và mức độ sử dụng các biện pháp đó. 

 + Những khó khăn mà GVMN thường gặp phải khi tập luyện KN HĐN 

cho trẻ 5-6 tuổi ở trường MN.  

 - Thực trạng KN HĐN của trẻ 5-6 tuổi: 

 + Ý kiến của GVMN về thực trạng KN HĐN của trẻ 5-6 tuổi. 

 + Thực trạng KN HĐN của trẻ 5-6 tuổi. 

2.2.1.3. Đối tượng, phạm vi khảo sát 
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- 235 GVMN đang trực tiếp giảng dạy tại các lớp MG 5-6 tuổi (ở 51 

trường MN trên địa bàn các tỉnh, thành phố: Thanh Hoá, Hà Tĩnh, Hà Nội, 

Hải Phòng).  

 Thanh Hóa Hà Tĩnh Hà Nội Hải Phòng 

Số GVMN 149 39 23 24 

Số trường 29 10 6 6 

 

- 125 trẻ 5-6 tuổi thuộc 3 trường MN tỉnh Thanh Hoá:  

 + Diện thành phố: gồm 2 trường mầm non (trường MN Đông Vệ, 

trường MN Quảng Thắng) tại thành phố Thanh Hoá.  

 + Diện nông thôn: gồm trường MN Định Tăng tại huyện Yên Định, 

tỉnh Thanh Hoá. 

 2.2.1.4. Thời gian khảo sát: năm học 2013-2014 (từ tháng 9/2013 đến 

tháng 5/2014). 

 2.2.1.5. Phương pháp khảo sát 

 - Khảo sát trên GVMN: sử dụng phương pháp điều tra bằng phiếu hỏi 

kết hợp với quan sát quá trình tổ chức các HĐN cho trẻ 5-6 tuổi của GVMN 

và trò chuyện, trao đổi, phỏng vấn GVMN để thu thập những thông tin cần 

thiết (Phụ lục 1).    

 - Khảo sát trên trẻ: quan sát trực tiếp quá trình hoạt động của trẻ kết 

hợp với sử dụng bài tập khảo sát để đánh giá mức độ KN HĐN của trẻ 5-6 

tuổi (Phụ lục 7). 

 Việc quan sát trẻ trong các HĐN được thực hiện liên tục ít nhất 1 

tuần/nhóm. Quan sát thường xuyên biểu hiện của mỗi trẻ trong ít nhất 2 loại HĐN.  

2.2.1.6. Công cụ khảo sát và tiêu chí đánh giá 

 - Phiếu trưng cầu ý kiến dành cho GVMN gồm các câu hỏi tìm hiều 

nhận thức của họ về sự cần thiết của việc tập luyện KN HĐN cho trẻ 5-6 tuổi 
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và sự cần thiết của các KN HĐN cần được tập luyện cho trẻ; các biện pháp 

tập luyện KN HĐN cho trẻ 5-6 tuổi mà GVMN đã sử dụng và mức độ sử 

dụng các biện pháp đó; những khó khăn mà GVMN thường gặp phải khi tập 

luyện KN HĐN cho trẻ 5-6 tuổi ở trường MN; ý kiến của GVMN về thực 

trạng KN HĐN của trẻ 5-6 tuổi (Phụ lục 3; Phụ lục 6). 

 - Phiếu tổng hợp kết quả dự giờ, quan sát trẻ trong các HĐN (Phụ lục 8). 

 - Thang đánh giá KN HĐN của trẻ 5-6 tuổi (Phụ lục 9). 

 2.2.2. Kết quả khảo sát thực trạng 

 2.2.2.1. Nhận thức của giáo viên mầm non 

 a) Nhận thức của GVMN về sự cần thiết của việc tập luyện KN HĐN 

cho trẻ 5-6 tuổi 

 Kết quả điều tra nhận thức của GVMN về sự cần thiết của việc tập 

luyện KN HĐN cho trẻ 5-6 tuổi (Phụ lục 4.1) được thể hiện ở biểu đồ sau:  
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Biểu đồ 2.1: Ý kiến của GVMN về sự cần thiết của việc tập luyện  

KN HĐN cho trẻ 5-6 tuổi 
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Kết quả khảo sát ở trên cho thấy: phần lớn GVMN đều khẳng định sự 

cần thiết của việc tập luyện KN HĐN cho trẻ 5-6 tuổi, trong đó có đến 92,5% 

GVMN cho rằng, tập luyện KN HĐN là “rất cần thiết”. Điều này cũng cho 

thấy, GVMN đều nắm vững mục tiêu GD trẻ từng độ tuổi, đặc biệt là những 

yêu cầu chuẩn bị cho trẻ vào tiểu học.  

b) Nhận thức của GVMN về sự cần thiết của các KN HĐN cần được 

tập luyện cho trẻ 5-6 tuổi  

 Kết quả điều tra nhận thức của GVMN về sự cần thiết của các KN 

HĐN cần được tập luyện cho trẻ 5-6 tuổi được thể hiện  ở bảng sau:  

Bảng 2.1: Ý kiến của GVMN về sự cần thiết của các KN HĐN  

cần tập luyện cho trẻ 5-6 tuổi 

 

 

Kĩ 

năng 

Mức độ cần thiết   

 

m 
Không  

cần thiết 

Ít cần thiết Cần thiết  Rất cần thiết 

n % n % n % n % 

KN1         2,71 

1.1 0 0 27 11,48 60 25,53 148 62,97 2,51 

1.2 0 0 0 0 8 3,40 227 96,59 2,96 

1.3 0 0 0 0 6 2,55 229 97,44 2,97 

1.4 0 0 28 11,91 78 33,19 129 54,89 2,43 

KN2         2,65 

2.1 0 0 0 0 43 18,29 192 81,70 2,82 

2.2 0 0 0 0 3 1,27 232 98,72 2,98 

2.3 9 3,82 37 15,74 162 68,93 27 11,48 1,88 

2.4 0 0 0 0 0 0 235 100 3,00 

KN3         2,04 

3.1 13 5,53 78 33,19 123 52,34 21 8,93 1,64 

3.2 0 0 0 0 0 0 235 100 3,00 
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3.3 10 4,25 41 17,44 142 60,42 42 17,87 1,91 

3.4 11 4,68 86 36,59 113 48,08 25 10,63 1,64 

KN4         2,66 

4.1 0 0 0 0 11 4,68 224 95,31 2,95 

4.2 0 0 0 0 2 0,85 233 99,14 2,99 

4.3 8 3,40 60 25,53 158 67,23 9 3,82 1,71 

4.4 0 0 0 0 0 0 235 100 3,00 

  

 Kết quả ở bảng 2.1 cho thấy:  

 Phần lớn GVMN cho rằng, các KN HĐN được đưa ra trưng cầu là rất 

cần thiết phải tập luyện cho trẻ 5-6 tuổi ở trường MN.  

 - Nhiều KN HĐN có tỉ lệ khá cao GVMN đánh giá là “rất cần thiết” 

phải tập luyện cho trẻ 5-6 tuổi (điểm số trung bình m= 2,04 đến 2,71 điểm), 

trong đó: KN có điểm số cao nhất là KN Hình thành và duy trì nhóm (m=2,71 

điểm); KN có điểm số thấp nhất là KN thực hiện công việc của nhóm (m=2,04 

điểm). 

 Có một số KN được tất cả GVMN được hỏi đánh giá là “rất cần thiết”, 

đó là các KN: Chia sẻ, động viên bạn; Chủ động nhận nhiệm vụ và tự giác, cố 

gắng thực hiện tốt nhiệm vụ được giao; Nhờ sự “trợ giúp” của GV hoặc của 

bạn khi cần thiết.  

 - Trong 4 nhóm KN (KN Hình thành và duy trì nhóm; KN Giao tiếp 

theo nguyên tắc tương tác giữa các thành viên nhóm; KN Thực hiện công việc 

của nhóm; KN Giải quyết xung đột xảy ra trong nhóm), có 1 nhóm KN được 

GVMN đánh giá cao, không có ý kiến nào cho rằng các KN này “không cần 

thiết”, đó là KN Hình thành và duy trì nhóm. 
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 Như vậy, có thể thấy rằng, GVMN đã nhận thức được tầm quan trọng 

của KN HĐN trong quá trình GD trẻ, đặc biệt là KN tương tác giữa các thành 

viên khi tham gia vào HĐN. 

 Tuy nhiên, ở nhóm KN Thực hiện công việc của nhóm và KN Giải 

quyết xung đột xảy ra trong nhóm, có một số KN không được GVMN đánh 

giá cao, gồm: Trao đổi giữa các thành viên trong nhóm để thực hiện tốt công 

việc của từng cá nhân và của nhóm; Thỏa thuận về tiến trình thực hiện công 

việc; Tự kiểm tra, đánh giá mình và đánh giá các thành viên trong nhóm; 

Tích cực, chủ động tìm phương án giải quyết xung đột xảy ra trong quá trình 

HĐN (Số ý kiến đánh giá là “rất cần thiết” thấp, chỉ chiếm tỉ lệ từ 3,82% đến 

11,48%).  

 Đặc biệt, còn có những KN được một số GVMN đánh giá là “không 

cần thiết” phải tập luyện cho trẻ 5-6 tuổi, như: KN Trao đổi giữa các thành 

viên trong nhóm để thực hiện tốt công việc của từng cá nhân và của nhóm; 

KN Thỏa thuận về tiến trình thực hiện công việc; KN Phối hợp thực hiện 

nhiệm vụ với các thành viên trong nhóm; KN Tự kiểm tra, đánh giá mình và 

đánh giá các thành viên trong nhóm. Tuy số ý kiến đánh giá “không cần 

thiết” chiếm tỉ lệ không cao (chỉ từ 3,82% đến 5,53%) nhưng cũng chứng tỏ 

rằng còn một bộ phận GVMN chưa nhận thức đầy đủ tầm quan trọng của sự 

phối hợp và gắn kết chặt chẽ giữa các thành viên khi tham gia vào HĐN. 

Ngoài ra, kết quả điều tra ở bảng trên cũng cho thấy, những KN này có tỉ lệ 

khá cao GVMN cho rằng “ít cần thiết” hoặc chỉ “cần thiết” phải tập luyện cho 

trẻ 5-6 tuổi. 

 Như vậy, kết quả khảo sát cho thấy: GVMN đã nhận thức được tầm 

quan trọng và sự cần thiết phải tập luyện KN HĐN cho trẻ 5-6 tuổi ở trường 
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MN, tuy nhiên còn chưa có quan niệm đúng về HĐN và cách tổ chức HĐN để 

tập luyện KN HĐN cho trẻ. 

 2.2.2.2. Thực trạng tập luyện KN HĐN cho trẻ 5-6 tuổi ở trường MN 

 a) Thực trạng sử dụng biện pháp tập luyện KN HĐN cho trẻ 5-6 tuổi  

 Với mục tiêu đánh giá thực trạng sử dụng các biện pháp tập luyện KN 

HĐN cho trẻ 5-6 tuổi ở trường MN hiện nay, chúng tôi xác định 10 biện pháp 

sau đây để trưng cầu ý kiến GVMN, gồm: 

 1) Lựa chọn các hoạt động GD phù hợp với mục tiêu tập luyện KN HĐN  

 2) Chuẩn bị phương tiện, điều kiện cần thiết để trẻ HĐN 

 3) Giúp trẻ hình thành nhóm 

 4) Hướng dẫn trẻ xây dựng các qui tắc chung của nhóm 

 5) Hướng dẫn trẻ thảo luận để phân công vị trí, vai trò/nhiệm vụ của 

mỗi thành viên trong nhóm  

 6) Hướng dẫn trẻ thực hiện HĐN 

 7) Hướng dẫn trẻ giải quyết xung đột xảy ra trong nhóm 

 8) Khuyến khích trẻ tự kiểm tra, đánh giá kết quả hoạt động của nhóm 

 9) Sử dụng các kĩ thuật đánh giá KN HĐN của trẻ 

 10) Củng cố, hoàn thiện KN HĐN của trẻ thông qua việc vận dụng 

chúng vào các hoạt động hằng ngày 

 Việc xác định 10 biện pháp trên dựa vào những cơ sở sau:  

 - Kết quả nghiên cứu lí luận (mục 1.3.2.: Dựa vào các lí thuyết về tập 

luyện KN để rút ra kết luận về cách tiến hành tập luyện KN HĐN cho trẻ 5-6 

tuổi) và dựa vào các phương pháp, hình thức GD trẻ MG đã được nêu trong 

Chương trình GDMN hiện hành. 
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 - Kinh nghiệm thực tiễn có được qua dự giờ, quan sát hoạt động GD trẻ 

ở trường MN, trao đổi với GVMN. 

Ngoài ra, trong phiếu trưng cầu ý kiến (Phụ lục 1) còn có câu hỏi mở về 

những biện pháp khác mà GV đã sử dụng để tập luyện KN HĐN cho trẻ 5-6 

tuổi ở trường MN. Tuy nhiên, kết quả thu được chỉ gồm 10 biện pháp đã được 

đưa ra trong phiếu trưng cầu ý kiến.  

 Kết quả điều tra được thể hiện ở bảng 2.2. dưới đây. 

Bảng 2.2: Mức độ sử dụng biện pháp tập luyện KN HĐN  

cho trẻ 5-6 tuổi của GVMN 

 

Các biện pháp 

Mức độ sử dụng   

 

 

m 

Thường 

xuyên 

Không 

thường 

xuyên 

Thỉnh 

thoảng 

 

Không  

bao giờ  

n % n % n % n % 

1. Lựa chọn các hoạt động 

GD phù hợp với mục tiêu 

tập luyện KN HĐN 

 

147 

 

62,55 

 

78 

 

33,19 

 

10 

 

4,25 

 

0 

 

0 
 

2,58 

2. Chuẩn bị phương tiện, 

điều kiện cần thiết để trẻ 

HĐN 

 

235 

 

100 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

3,00 

3. Giúp trẻ hình thành 

nhóm 

235 100 0 0 0 0 0 0 3,00 

4. Hướng dẫn trẻ xây 

dựng các qui tắc chung 

của nhóm 

 

11 

 

4,68 

 

26 

 

11,06 

 

75 

 

31,91 

 

123 

 

52,34 

 

0,68 

5. Hướng dẫn trẻ thảo 

luận để phân công vị trí, 

vai trò/nhiệm vụ của mỗi 

thành viên trong nhóm  

 

 

159 

 

 

67,65 

 

 

51 

 

 

21,70 

 

 

18 

 

 

7,65 

 

 

7 

 

 

2,97 

 

2,54 

6. Hướng dẫn trẻ thực 

hiện HĐN 

 

235 

 

100 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

3,00 

7. Hướng dẫn trẻ giải 

quyết xung đột xảy ra 

trong nhóm 

 

21 

 

8,93 

 

35 

 

14,89 

 

122 

 

51,91 

 

57 

 

24,25 

 

1,08 
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8. Khuyến khích trẻ tự 

kiểm tra, đánh giá kết quả 

hoạt động của nhóm 

 

26 

 

11,06 

 

43 

 

18,29 

 

121 

 

51,48 

 

45 

 

19,14 

 

1,21 

9. Sử dụng các kĩ thuật 

đánh giá KN HĐN của trẻ 

 

235 

 

100 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

3,00 

10. Củng cố, hoàn thiện 

KN HĐN của trẻ thông 

qua việc vận dụng chúng 

vào các hoạt động hàng 

ngày 

 

 

137 

 

 

58,29 

 

 

55 

 

 

23,40 

 

 

38 

 

 

16,17 

 

 

5 

 

 

2,12 

 

 

2,37 

 

Kết quả ở bảng 2.2 cho thấy: 

 - Trong quá trình tổ chức HĐN cho trẻ 5-6 tuổi, GVMN đã sử dụng 

nhiều biện pháp khác nhau, trong đó một số biện pháp được tất cả GVMN sử 

dụng thường xuyên, đó là: Chuẩn bị phương tiện, điều kiện cần thiết để trẻ 

HĐN; Giúp trẻ hình thành nhóm; Hướng dẫn trẻ thực hiện HĐN. Điều này 

chứng tỏ GVMN đã đánh giá đúng sự cần thiết của các phương tiện, điều kiện 

tổ chức HĐN, không có GV nào không chuẩn bị phương tiện và những điều 

kiện vật chất cần thiết trước khi tổ chức các hoạt động GD trẻ. 

 - Một số biện pháp khác có tỉ lệ GVMN sử dụng thường xuyên tương đối 

cao (từ 40% đến 67,65% ý kiến), gồm: Lựa chọn các hoạt động GD phù hợp với 

mục tiêu tập luyện KN HĐN; Hướng dẫn trẻ thảo luận để phân công vị trí, vai 

trò/nhiệm vụ của mỗi thành viên trong nhóm; Củng cố, hoàn thiện KN HĐN của 

trẻ thông qua việc vận dụng chúng vào các hoạt động hằng ngày. 

 - Bên cạnh đó, kết quả điều tra cũng cho thấy có sự khác biệt đáng kể 

trong việc lựa chọn và sử dụng biện pháp tập luyện KN HĐN giữa các 

GVMN. Một số biện pháp được ít GVMN sử dụng thường xuyên trong quá 

trình tổ chức HĐN cho trẻ 5-6 tuổi, như: Hướng dẫn trẻ xây dựng các quy tắc 

chung của nhóm; Hướng dẫn trẻ giải quyết xung đột xảy ra trong nhóm; 

Khuyến khích trẻ tự kiểm tra, đánh giá kết quả hoạt động của nhóm. 
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 Đặc biệt, nhiều GVMN chưa bao giờ sử dụng các biện pháp sau trong 

quá trình tổ chức HĐN cho trẻ 5-6 tuổi: Hướng dẫn trẻ xây dựng các quy tắc 

chung của nhóm (có 52,34% GVMN chưa bao giờ sử dụng); Hướng dẫn giải 

quyết xung đột xảy ra trong nhóm (có 24,25% GVMN chưa bao giờ sử dụng); 

Khuyến khích trẻ tự kiểm tra, đánh giá kết quả hoạt động của nhóm  (có 

19,14% GVMN chưa bao giờ sử dụng). 

 - Để tìm hiểu sâu hơn về thực trạng tập luyện KN HĐN cho trẻ 5-6 

tuổi, chúng tôi đã tiến hành quan sát trực tiếp môi trường hoạt động và quá 

trình hoạt động của trẻ, nghiên cứu các loại kế hoạch tổ chức hoạt động GD 

và phỏng vấn một số GVMN thuộc các trường: ở diện nông thôn (11 GV) và 

thành phố (15 GV); các GVMN mới vào nghề, tuổi còn trẻ (10 GV) và những 

GVMN đã lớn tuổi, có nhiều kinh nghiệm (13 GV). Quá trình quan sát cho 

thấy có sự khác biệt đáng kể trong việc sử dụng biện pháp tập luyện KN HĐN 

cho trẻ 5-6 tuổi giữa các nhóm GVMN: 

 + Ở nhóm GV lớn tuổi (từ 40 tuổi trở lên), tuy đã có nhiều kinh nghiệm 

thực tiễn trong tổ chức các hoạt động GD trẻ nhưng hạn chế lớn nhất của 

nhóm GV này là thiếu KN sử dụng các phương tiện hiện đại để tự tìm kiếm 

thông tin và cập nhật kiến thức chuyên môn mới cho bản thân mình. Trong tổ 

chức hoạt động GD trẻ họ thường thực hiện theo kinh nghiệm cá nhân đã có. 

Do không tiếp cận được nhiều với những cái mới trong xu thế phát triển của 

GD MN hiện nay nên nhận thức của họ về HĐN và cách thức tổ chức HĐN 

cho trẻ cũng chưa đầy đủ, toàn diện. Điều này dẫn đến cách GD áp đặt đối với 

trẻ, như: luôn muốn trẻ phải “nghe lời”, luôn yêu cầu trẻ “các con phải...”, 

“các con cần...” mà ít tham khảo ý kiến của trẻ, đưa ra yêu cầu như nhau đối 

với mọi trẻ mà không tính đến khả năng và nhu cầu riêng của từng cháu... 

 + Đối với nhóm GV trẻ, mới ra trường, họ có cách hiểu đầy đủ, toàn 

diện hơn về tổ chức HĐN (do được tiếp cận với những nội dung mới của 

GDMN trong quá trình đào tạo ở trường sư phạm) nhưng lại thiếu kinh 
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nghiệm trong công tác GD trẻ. Hơn nữa, việc thực hiện chương trình GDMN 

hiện nay đòi hỏi GVMN phải luôn có sự sáng tạo, biết tận dụng những điều 

kiện, hoàn cảnh ở mỗi nhà trường, mỗi địa phương để tổ chức các hoạt động 

GD trẻ, đảm bảo cho quá trình GD luôn gắn với thực tiễn cuộc sống. Do chưa 

có kinh nghiệm nghề nghiệp, do các tài liệu hướng dẫn thực hiện chương trình 

GD trẻ chưa đầy đủ và hợp lý đã làm cho những GV này thường lúng túng, 

đôi khi máy móc, thiếu linh hoạt...trong quá trình tổ chức các hoạt động GD trẻ. 

 + Ngoài ra, việc tổ chức HĐN cho trẻ 5-6 tuổi còn thể hiện sự khác biệt 

giữa các trường MN ở nông thôn và thành phố. Do ở nông thôn điều kiện về 

kinh tế, xã hội còn nhiều khó khăn, phần lớn cha mẹ trẻ đều phải bươn chải 

với việc mưu sinh nên không có nhiều thời gian dành cho con cái. Hơn nữa, ở 

nông thôn trình độ dân trí nói chung thấp hơn thành phố, nhận thức của người 

dân và các bậc phụ huynh trẻ về việc chuẩn bị cho con những KN xã hội cần 

thiết để giúp trẻ hòa nhập tích cực vào cuộc sống sau này còn ít được quan 

tâm. Khi gửi con đến trường MN, phần lớn phụ huynh đều chủ yếu mong 

muốn con được chăm sóc, ăn uống đủ chất, khỏe mạnh, ngoan ngoãn, biết 

vâng lời...Bên cạnh đó, điều kiện tổ chức hoạt động GD trẻ ở các trường MN 

nông thôn còn nhiều thiếu thốn, chế độ đãi ngộ cho GVMN chưa thỏa 

đáng...cũng là nguyên nhân dẫn tới hiệu quả của công tác GD trẻ nói chung và 

việc tập luyện KN HĐN cho trẻ nói riêng còn chưa cao.  

 Như vậy, kết quả điều tra khảo sát cho thấy: nhìn chung GVMN hiện 

nay chưa lựa chọn và vận dụng phù hợp, có hiệu quả các biện pháp tập luyện 

KN HĐN cho trẻ 5-6 tuổi ở trường MN.  

 b) Những khó khăn khi tập luyện KN HĐN cho trẻ 5-6 tuổi ở trường MN 

 Kết quả điều tra bằng phiếu hỏi về những khó khăn mà GVMN thường 

gặp khi tập luyện KN HĐN cho trẻ 5-6 tuổi ở trường MN hiện nay (Phụ lục 

4.2) như sau:  
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Biểu đồ 2.2. Ý kiến của GVMN về những khó khăn  

khi tập luyện KN HĐN cho trẻ 5-6 tuổi 

 Kết quả điều tra cho thấy: 

 - Hầu hết GVMN đều gặp những khó khăn như đã kể trên, trong đó 

Không biết cách đánh giá KN HĐN của trẻ là khó khăn mà tất cả GVMN 

thường xuyên gặp phải. Đối với vấn đề: Số trẻ trong lớp quá đông (hơn 35 

trẻ/lớp); Diện tích lớp học không đảm bảo; Thiếu đồ dùng, phương tiện cần thiết 

để tổ chức cho trẻ HĐN; Thiếu kiến thức, kinh nghiệm về nội dung, phương pháp 

tập luyện KN HĐN cho trẻ 5-6 tuổi, số GVMN thường xuyên gặp phải chiếm 

hơn 80% đến 96% trong quá trình tổ chức các hoạt động GD trẻ. 

 Ngoài những khó khăn trên, việc tập luyện KN HĐN cho trẻ 5-6 tuổi 

của nhiều GVMN cũng bị ảnh hưởng của một số vấn đề, như: cán bộ quản lý 

áp đặt, máy móc trong chỉ đạo và đánh giá GV; GV không được chủ động 

trong việc lập kế hoạch và điều chỉnh kế hoạch tổ chức các hoạt động GD 

trẻ... 
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 2.2.2.3. Thực trạng KN HĐN của trẻ 5-6 tuổi 

 a) Ý kiến của GVMN về thực trạng KN HĐN của trẻ 5-6 tuổi 

 Kết quả điều tra ý kiến đánh giá của GVMN về thực trạng các KN 

HĐN của trẻ 5-6 tuổi qua phiếu đánh giá KN HĐN (theo thang đánh giá KN 

HĐN- Phụ lục 9) được thể hiện ở bảng 2.3. dưới đây. 

Bảng 2.3: Ý kiến đánh giá của GVMN về thực trạng  

KN HĐN của trẻ 5-6 tuổi 

 

Kĩ 

năng 

Mức độ   

 

m 

Yếu  Trung bình  Khá  Tốt  

n % n % n % N % 

KN1  15,1  56,4  25,3  3,1 1,16 

1.1 60 25,5 149 63,4 26 11,0 0 0 0,85 

1.2 0 0 41 17,4 169 71,9 25 10,6 1,93 

1.3 15 6,3 183 77,8 32 13,6 5 2,1 1,11 

1.4 66 28,0 158 67,2 11 4,6 0 0 0,76 

KN2  3,8  40,1  41,6  14,8 1,66 

2.1 12 5,1 186 79,1 37 17,7 0 0 1,10 

2.2 0 0 24 10,2 165 70,2 46 19,5 2,09 

2.3 24 10,2 139 59,1 67 28,5 5 2,1 1,22 

2.4 0 0 28 11,9 118 50,2 89 37,8 2,25 

KN3  5,5  48,8  34,6  10,9 1,50 

3.1 24 10,2 139 59,1 67 28,5 5 2,1 1,22 

3.2 0 0 16 6,8 126 53,6 93 39,5 2,32 

3.3 15 6,3 183 77,8 32 13,6 5 2,1 1,11 

3.4 13 5,5 121 51,4 101 42,9 0 0 1,37 

KN4  6,9  42,7  35,3  15,0 1,58 

4.1 38 16,1 172 73,1 25 10,6 0 0 0,94 
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4.2 0 0 22 9,3 159 67,6 54 22,9 2,13 

4.3 27 11,4 187 79,5 21 8,9 0 0 0,97 

4.4 0 0 21 8,9 127 54,0 87 37,0 2,28 
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Biểu đồ 2.3: Ý kiến đánh giá của GVMN về thực trạng  

KN HĐN của trẻ 5-6 tuổi 

 Kết quả ở trên cho thấy: 

 - Phần lớn GVMN đánh giá KN HĐN của trẻ 5-6 tuổi ở mức độ trung 

bình (với điểm số m chỉ từ 1,16 đến 1,66 điểm).  

 Có một số ít KN được đánh giá là ở mức độ khá: xếp cao nhất là KN 

Chủ động nhận nhiệm vụ và tự giác, cố gắng thực hiện tốt nhiệm vụ được 

giao (m= 2,32 điểm). Ở vị trí thấp hơn là KN Chia sẻ, động viên bạn và KN 

Nhờ sự “trợ giúp” của GV hoặc của bạn khi cần thiết.  

 Bên cạnh đó, GVMN cũng đánh giá rằng, trẻ 5-6 tuổi còn có một số 

KN HĐN ở mức độ yếu (m chỉ từ 0,76 đến 0,97 điểm): xếp thấp nhất là KN 

Xây dựng các quy tắc chung của nhóm (m=0,76 điểm) và  các KN: Lựa chọn 

và mời các bạn tham gia vào nhóm, KN Hành động, ứng xử theo quy tắc 
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chung của nhóm, KN Tích cực, chủ động tìm phương án giải quyết xung đột 

xảy ra trong nhóm (m từ 0,85 đến 0,97 điểm). Đặc biệt, với các KN này, 

không có ý kiến nào cho rằng đã đạt mức độ tốt, phần lớn các ý kiến chỉ đánh 

giá đạt mức trung bình. 

 Như vậy, theo GVMN, trong số các KN HĐN cần có ở trẻ 5-6 tuổi, KN 

giải quyết xung đột xảy ra trong nhóm và những KN liên quan đến quá trình 

phối hợp cùng nhau trong quá trình hoạt động là yếu nhất ở trẻ. 

 b) Kết quả khảo sát thực trạng KN HĐN của trẻ 5-6 tuổi 

 Thực trạng KN HĐN của trẻ 5-6 tuổi được đánh giá thông qua việc trực 

tiếp quan sát trẻ HĐN (dựa vào thang đánh giá KN HĐN-Phụ lục 9). Kết quả 

được tổng hợp ở bảng sau: 

Bảng 2.4: Thực trạng KN HĐN của trẻ 5-6 tuổi 

 

Kĩ 

năng 

Mức độ   

 

m 

Yếu  Trung bình  Khá  Tốt  

n % n % n % N % 

KN1  17,0  56,8  25,4  0,08 1,09 

1.1 38 30,4 76 60,8 11 8,8 0 0 0,78 

1.2 3 2,4 31 24,8 87 69,6 4 3,2 1,73 

1.3 7 5,6 96 76,8 22 17,6 0 0 1,12 

1.4 37 29,6 81 64,8 7 5,6 0 0 0,76 

KN2  4,6  42,6  47,6  5,2 1,53 

2.1 6 4,8 107 85,6 12 9,6 0 0 1,04 

2.2 3 2,4 26 20,8 85 68,0 11 8,8 1,83 

2.3 14 11,2 70 56,0 41 32,8 0 0 1,21 

2.4 0 0 10 8,0 100 80,0 15 12,0 2,04 

KN3  6,8  55,0  28,2  10,0 1,41 

3.1 16 12,8 100 80,0 8 6,4 1 0,8 0,95 

3.2 3 2,4 20 16,0 56 44,8 46 36,8 2,16 

3.3 8 6,4 95 76,0 19 15,2 3 2,4 1,13 

3.4 7 5,6 60 48,0 58 46,4 0 0 1,40 
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KN4  12,0  56,4  29,8  7,2 1,21 

4.1 29 23,2 84 67,2 12 9,6 0 0 0,86 

4.2 7 5,6 23 18,4 93 74,4 2 1,6 1,72 

4.3 13 10,4 101 80,8 11 8,8 0 0 0,98 

4.4 11 8,8 74 59,2 33 26,4 7 5,6 1,28 
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Biểu đồ 2.4: Thực trạng KN HĐN của trẻ 5-6 tuổi 

 

Kết quả ở trên cho thấy: 

 - Đa số các KN HĐN của trẻ 5-6 tuổi ở mức độ trung bình (điểm số m 

của 4 nhóm KN đạt mức từ 1,09 đến 1,53). Đặc biệt, một số KN có điểm số m 

chỉ ở mức yếu (từ 0,76 đến 0,98).  

 - Số trẻ có KN HĐN đạt mức độ tốt rất ít: cao nhất là KN Chủ động 

nhận nhiệm vụ và tự giác, cố gắng thực hiện tốt nhiệm vụ được giao (36,8% 

số trẻ), thấp hơn là KN Lắng nghe, tôn trọng ý kiến của bạn (16,0% số trẻ). 

 Một số KN khác cũng có trẻ đạt mức độ tốt nhưng không nhiều: KN 

Chia sẻ, động viên bạn (10,4%); KN Thỏa thuận về mục đích, nội dung hoạt 

động của nhóm (3,2%); KN Lắng nghe, tôn trọng ý kiến của bạn (8,8%); KN 

Nhờ sự “trợ giúp” của GV hoặc của bạn khi cần thiết  (5,6%). 
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 - Đặc biệt, có nhiều KN không có trẻ nào đạt mức độ tốt, như: Lựa 

chọn và mời các bạn tham gia vào nhóm; Thảo luận để phân công nhiệm vụ 

phù hợp với mỗi thành viên trong nhóm; Xây dựng các qui tắc chung của 

nhóm; Bày tỏ ý kiến cá nhân rõ ràng; Trao đổi giữa các thành viên trong 

nhóm để thực hiện tốt công việc của từng cá nhân và của nhóm; Tự kiểm tra, 

đánh giá mình và đánh giá các thành viên trong nhóm; Hành động, ứng xử 

theo quy tắc chung của nhóm; Tích cực, chủ động tìm phương án giải quyết 

xung đột xảy ra trong nhóm.    

 - Số trẻ có KN HĐN ở mức độ yếu cao, nhất là các KN: Lựa chọn và 

mời các bạn tham gia vào nhóm (30,4%); Xây dựng các qui tắc chung của 

nhóm (29,6%); Hành động, ứng xử theo quy tắc chung của nhóm (23,2%). 

 Ngoài ra, một số KN khác cũng có số trẻ đạt mức độ yếu tương đối cao, 

như: KN Thỏa thuận về tiến trình thực hiện công việc (12,8%); KN Trao đổi 

giữa các thành viên trong nhóm để thực hiện tốt công việc của từng cá nhân 

và của nhóm (11,2%);  KN Tích cực, chủ động tìm phương án giải quyết xung 

đột xảy ra trong nhóm (10,4%). 

 Kết quả điều tra cũng cho thấy, trong 4 nhóm KN HĐN, những KN đạt 

mức độ yếu nhất ở trẻ 5-6 tuổi là các KN hình thành và duy trì nhóm, KN giải 

quyết xung đột xảy ra trong nhóm và một số KN có liên quan đến sự hợp tác 

cùng nhau trong quá trình hoạt động. Đây cũng là nguyên nhân khiến nhiều 

trẻ thường nhút nhát khi đến nơi lạ, gặp người lạ, quá phụ thuộc vào chỉ dẫn 

của người lớn, gặp khó khăn trong việc thiết lập các mối quan hệ với mọi 

người xung quanh và khó thích ứng với điều kiện học tập mới khi vào tiểu 

học. 
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 Như vậy, kết quả điều tra cho thấy: KN HĐN của trẻ 5-6 tuổi chỉ đạt 

mức trung bình. Các KN HĐN có sự không đồng đều và thể hiện sự khác biệt 

lớn giữa các trẻ trong nhóm.  

 2.2.2.4. Đánh giá chung về thực trạng tập luyện KN HĐN cho trẻ 5-6 

tuổi ở trường MN 

 - GVMN đã nhận thức được tầm quan trọng và sự cần thiết phải tập luyện 

KN HĐN cho trẻ 5-6 tuổi ở trường MN, tuy nhiên còn nhiều GV chưa có quan 

niệm đúng về HĐN và cách tổ chức HĐN để tập luyện KN HĐN cho trẻ. 

 Quan sát việc tổ chức hoạt động GD trẻ 5-6 tuổi ở trường MN và trực 

tiếp trao đổi với một số GVMN cho thấy, nhóm hoạt động của trẻ được hình 

thành phần lớn là dưới sự định hướng, điều khiển của GV: GV dự kiến trước 

số nhóm, dự kiến số trẻ tham gia vào nhóm...và yêu cầu trẻ thực hiện.  

 Khi trả lời câu hỏi phỏng vấn: “Chị thường tổ chức HĐN cho trẻ ở lớp 

MG như thế nào?”, một số GVMN thể hiện cách hiểu rất đơn giản rằng, tổ 

chức HĐN là tập hợp một số trẻ lại (khoảng từ 5 đến 10 trẻ, tùy theo số trẻ 

trong lớp), giao cho trẻ thực hiện một nhiệm vụ nào đó (thường là nhiệm vụ 

giống nhau cho mỗi trẻ, như: vẽ tranh, tô màu, sắp xếp theo nhóm...) và yêu 

cầu trẻ thực hiện. Có thể thấy, những GVMN này chỉ quan tâm nhiều đến kết 

quả công việc của mỗi cá nhân và luôn nhắc nhở từng trẻ, đảm bảo để trẻ nào 

cũng hoàn thành được phần việc được giao. Họ không chú ý nhiều đến việc 

tạo ra sự phối hợp giữa các thành viên trong nhóm. Vì mỗi trẻ đã được giao 

một nhiệm vụ riêng, được cô giáo hướng dẫn cụ thể cách thức thực hiện nên 

sự phối hợp cùng bạn khác trong quá trình hoạt động là không còn quan trọng 

và cần thiết đối với trẻ. 

 Thực tế cho thấy, chính cách hiểu như trên của GVMN về tổ chức HĐN 

cho trẻ MG ở trường MN đã dẫn đến việc trẻ tham gia vào các hoạt động không 
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hoàn toàn chủ động, nhiều trẻ thiếu mạnh dạn, tự tin, không dám làm gì khác với 

những “mẫu” mà cô giáo đã đưa ra trước đó, luôn chờ đợi sự hướng dẫn, giúp đỡ 

của cô giáo mà không biết tự giải quyết vấn đề của mình...  

 Việc tổ chức HĐN theo cách GVMN giao nhiệm vụ cụ thể, giống nhau 

cho mỗi trẻ đã không tạo ra sự phụ thuộc lẫn nhau giữa trẻ trong quá trình 

thực hiện. Tuy trẻ ngồi thành một nhóm nhưng thực chất đó chỉ là các hoạt 

động “ngồi cạnh nhau”, không có sự tương tác, không phải là HĐN và không 

có giá trị rèn luyện KN HĐN cho trẻ. 

 - Để tập luyện KN HĐN cho trẻ 5-6 tuổi, GVMN đã sử dụng nhiều 

biện pháp khác nhau, trong đó một số biện pháp được GVMN thường xuyên 

sử dụng trong tổ chức HĐN cho trẻ 5-6 tuổi, gồm: Chuẩn bị phương tiện, điều 

kiện cần thiết để trẻ HĐN; Giúp trẻ hình thành nhóm; Hướng dẫn trẻ thực 

hiện HĐN; Sử dụng các kĩ thuật đánh giá KN HĐN của trẻ.  

 Tuy nhiên, các biện pháp trên chưa phát huy được hiệu quả đối với việc 

phát triển KN HĐN cho trẻ. Quan sát HĐN của trẻ 5-6 tuổi cho thấy, sở dĩ có 

thực trạng như vậy là do GVMN sử dụng các biện pháp này chủ yếu với mục 

đích giúp trẻ có KN thực hiện tốt nhiệm vụ được giao chứ không chú trọng 

đến việc tạo ra mối quan hệ tích cực giữa trẻ với nhau cũng như rèn luyện ở 

trẻ KN hoạt động phối hợp và cùng nhau giải quyết xung đột xảy ra trong quá 

trình HĐN. Chẳng hạn, GVMN quan tâm nhiều đến việc lựa chọn hoạt động 

và thiết kế nội dung hoạt động phù hợp đặc điểm lứa tuổi của trẻ, phù hợp với 

yêu cầu GD trẻ theo Chương trình GDMN mà chưa có biện pháp duy trì sự 

phụ thuộc tích cực giữa trẻ với nhau trong quá trình HĐN, vì vậy KN hoạt 

động phối hợp với bạn chưa được phát triển tốt ở trẻ. 

 Qua trao đổi, trò chuyện, phỏng vấn GVMN và quan sát quá trình tổ 

chức HĐN cho trẻ 5-6 tuổi ở trường MN cho thấy có sự khác biệt đáng kể 
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trong việc sử dụng biện pháp tập luyện KN HĐN cho trẻ 5-6 tuổi giữa các 

nhóm GVMN ở nông thôn và thành phố, giữa GVMN mới vào nghề, tuổi còn 

trẻ và những GVMN đã lớn tuổi, có nhiều kinh nghiệm.  

 - Việc tổ chức hoạt động GD để tập luyện KN HĐN cho trẻ 5-6 tuổi ở 

trường MN còn gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là hầu hết GVMN (trên 80% số 

GV được hỏi) đều cho rằng mình đang gặp phải vấn đề Thiếu đồ dùng, 

phương tiện cần thiết để tổ chức cho trẻ hoạt động nhóm; Thiếu kiến thức, 

kinh nghiệm về nội dung, phương pháp tập luyện KN HĐN cho trẻ 5-6 tuổi; 

Không biết cách đánh giá KN HĐN của trẻ; Số trẻ trong lớp quá đông (hơn 

35 trẻ/lớp); Diện tích lớp học không đảm bảo.   

 Tuy nhiên, thực tế công tác GD trẻ đã chứng tỏ rằng, tùy vào đặc điểm, 

tính chất của từng hoạt động mà sẽ cần các điều kiện, phương tiện khác nhau. 

Và để tổ chức có hiệu quả các hoạt động GD trẻ (trong đó có hoạt động với 

mục tiêu tập luyện KN HĐN), GV phải biết căn cứ vào tình hình thực tế để 

lựa chọn nội dung hoạt động phù hợp, sao cho có thể tận dụng tối đa những 

điều kiện, phương tiện mà mình đang có. Như vậy, nhiều GVMN đã có quan 

niệm chưa đúng khi cho rằng “để đảm bảo các phương tiện GD trẻ thì cần 

phải có kinh phí để mua sắm”, và “nếu không có phương tiện thì không thể tổ 

chức HĐN”. 

 Đối với vấn đề Thiếu hiểu biết, kinh nghiệm về nội dung, phương pháp 

tập luyện KN HĐN cho trẻ 5-6 tuổi và Không biết cách đánh giá KN HĐN 

của trẻ: đây cũng là khó khăn chung của GVMN hiện nay khi tổ chức các hoạt 

động GD trẻ. Phần lớn GVMN còn thiếu kinh nghiệm về tổ chức HĐN. Các lớp 

chuyên đề dành cho GVMN được tổ chức hằng năm tuy có đề cập đến cách thức 

tổ chức các hoạt động GD theo Chương trình GDMN mới nhưng không đảm 

bảo cung cấp cho GVMN những hiểu biết cụ thể, chính xác, toàn diện về HĐN 
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và cách tổ chức HĐN ở trường MN. Ngoài ra, hiện nay cũng chưa có một hướng 

dẫn cụ thể nào về việc đánh giá KN HĐN của trẻ. 

 - Phần lớn GVMN đánh giá KN HĐN của trẻ 5-6 tuổi chỉ ở mức trung 

bình và KN giải quyết xung đột, KN liên quan đến đến quá trình phối hợp 

cùng nhau trong quá trình hoạt động là yếu nhất ở trẻ. 

 Qua quan sát quá trình hoạt động của trẻ ở trường MN và phỏng vấn 

GVMN cho thấy: đánh giá của GVMN về thực trạng KN HĐN của trẻ 5-6 

tuổi như trên đã phản ánh đúng thực tế việc tổ chức HĐN cho trẻ ở trường 

MN hiện nay cũng như nhận thức của GVMN về HĐN của trẻ. Chính từ sự 

nhận thức chưa đầy đủ về HĐN của GVMN đã dẫn tới quá trình tổ chức HĐN 

còn thiếu sự linh hoạt, sáng tạo, mang tính áp đặt đối với trẻ, và kết quả là KN 

HĐN nhóm của trẻ chưa cao, phát triển chưa đầy đủ và thiếu sự đồng đều 

giữa những trẻ cùng độ tuổi. 

 Khi tổ chức cho trẻ hoạt động, GVMN luôn chú ý hướng dẫn và yêu 

cầu trẻ thực hiện tốt nhiệm vụ của mình và sẵn sàng giúp đỡ trẻ ngay khi trẻ 

gặp khó khăn. Chính vì vậy, những trẻ đi học từ sớm, đi học đều và được cô 

giáo quan tâm, hướng dẫn tỉ mỉ thường chủ động hơn trong các hoạt động và 

rất có trách nhiệm với công việc của mình, luôn cố gắng làm tốt nhất phần 

việc được giao theo đúng yêu cầu để được khen...Tuy nhiên, những trẻ này 

cũng có hạn chế là còn phụ thuộc vào chỉ dẫn của người lớn, có xu hướng làm 

theo mẫu và không dám tự thử nghiệm. Mỗi khi gặp khó khăn, có xung đột, 

xích mích với bạn...trẻ thường đi nhờ sự “trợ giúp” của cô giáo mà chưa biết 

bàn bạc, trao đổi, thuyết phục bạn hoặc tự tìm cách giải quyết. 

 - Kết quả khảo sát thực trạng KN HĐN của trẻ 5-6 tuổi cho thấy: KN 

HĐN của trẻ chỉ ở mức trung bình. Những KN HĐN ở mức yếu cũng là 

những KN không được GVMN coi trọng, hoặc không có phương pháp hướng 
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dẫn, tập luyện phù hợp, như: Lựa chọn và mời các bạn tham gia vào nhóm; 

Xây dựng các qui tắc chung của nhóm; Thỏa thuận về tiến trình thực hiện 

công việc; Phối hợp thực hiện nhiệm vụ với các thành viên trong nhóm...  

 - Về mức độ KN HĐN của trẻ 5-6 tuổi, có một số khác biệt (tuy không 

nhiều) giữa đánh giá của GVMN và kết quả quan sát trực tiếp trên trẻ. Có một 

số KN HĐN được GVMN đánh giá là đạt mức tốt, nhưng kết quả quan sát 

cho thấy chỉ đạt mức khá và trung bình, và đặc biệt vẫn còn có trẻ đạt mức 

yếu, như các KN: Thỏa thuận về mục đích, nội dung hoạt động của nhóm; Tự 

kiểm tra, đánh giá mình và đánh giá các thành viên trong nhóm; Lắng nghe, 

tôn trọng ý kiến của bạn... Trong quá trình tham gia vào HĐN, tuy phần lớn 

số trẻ đều thực hiện được những KN này nhưng tính tự giác, chủ động chưa 

cao, trẻ vẫn cần cô giáo hướng dẫn và nhắc nhở thường xuyên.  

Bảng 2.5: So sánh ý kiến đánh giá của GVMN và thực trạng  

mức độ KN HĐN của trẻ 5-6 tuổi 

Kĩ 

năng 

Mức độ 

Yếu Trung bình Khá Tốt 

GV Trẻ GV Trẻ GV Trẻ GV Trẻ 

KN1 15,1 17,0 56,4 56,8 25,3 25,4 3,1 0,08 

KN2 3,8 4,6 40,1 42,6 41,6 47,6 14,8 5,2 

KN3 5,5 6,8 48,8 55,0 34,6 28,2 10,9 10,0 

KN4 6,9 12,0 42,7 56,4 35,3 29,8 15,0 7,2 

    

 

Kết luận chương 2 

1. GVMN hiện nay đã có nhận thức đúng đắn về tầm quan trọng của 

KN HĐN đối với việc chuẩn bị cho trẻ 5-6 tuổi những điều kiện cần thiết để 

vào học tiểu học.  
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2. Trong Chương trình GDMN chưa thể hiện rõ nét những yêu cầu, nội 

dung, cách thức tiến hành HĐN và tập luyện KN HĐN, chưa có tiêu chí để 

đánh giá KN HĐN của trẻ.  

3. GVMN đã sử dụng một số biện pháp tập luyện KN HĐN cho trẻ 

thông qua các hoạt động GD ở trường MN. Tuy nhiên, việc tập luyện KN 

HĐN cho trẻ 5-6 tuổi ở trường MN vẫn có những hạn chế: 

- GVMN còn lúng túng và gặp khó khăn trong việc thiết kế các hoạt 

động tập luyện KN HĐN và xây dựng môi trường tập luyện KN HĐN cho trẻ; 

- GVMN chưa thực sự quan tâm đến việc hướng dẫn trẻ tương tác, phối 

hợp, tích cực tham gia, chia sẻ cùng nhau trong HĐN, đồng thời chưa thực sự 

tận dụng và tạo cơ hội cho trẻ thực hành KN HĐN trong các hoạt động hằng 

ngày. 

 4. KN HĐN của trẻ 5-6 tuổi chỉ đạt mức trung bình. Những KN tốt nhất 

là Nhận và thực hiện nhiệm vụ được giao với tinh thần trách nhiệm cao và 

Nhờ sự “trợ giúp” của người khác khi cần thiết. Những KN yếu nhất là các 

KN giải quyết xung đột xảy ra trong nhóm và một số KN có liên quan đến sự 

hợp tác cùng nhau trong quá trình hoạt động.  

 Kết quả nghiên cứu thực tiễn nêu trên là căn cứ cho việc xây dựng các 

biện pháp tập luyện KN HĐN cho trẻ 5-6 tuổi ở trường MN. 
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Chương 3 

BIỆN PHÁP TẬP LUYỆN KĨ NĂNG HOẠT ĐỘNG NHÓM  

CHO TRẺ 5 - 6 TUỔI Ở TRƯỜNG MẦM NON  

 

3.1. Nguyên tắc xây dựng các biện pháp tập luyện kĩ năng hoạt động 

nhóm cho trẻ 5-6 tuổi ở trường mầm non 

 Trên cơ sở kết quả nghiên cứu về lý luận và thực tiễn, các biện pháp tập 

luyện KN HĐN cho trẻ 5-6 tuổi ở trường MN được thiết kế theo các nguyên 

tắc sau đây: 

 3.1.1. Đảm bảo phù hợp với mục tiêu, nội dung Chương trình giáo 

dục mầm non hiện hành 

Mục tiêu của GDMN là hình thành ở trẻ những yếu tố đầu tiên của 

nhân cách, chuẩn bị cho trẻ vào lớp một; hình thành và phát triển những KN 

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...[1] 

Tập luyện KN HĐN cho trẻ 5-6 tuổi trước hết cần góp phần thực hiện 

mục tiêu chung của GDMN, hướng tới hình thành và phát triển ở trẻ những 

KN xã hội cần thiết, giúp trẻ dễ dàng thích ứng với hoàn cảnh thực tiễn, 

không bỡ ngỡ hoặc gặp khó khăn khi vào học tiểu học. 

Để đạt được mục tiêu đó, các biện pháp tập luyện KN HĐN cho trẻ 5-6 

tuổi cần được xây dựng phù hợp với mục tiêu, nội dung Chương trình GDMN 

hiện nay. 

  3.1.2. Đảm bảo các nguyên tắc của tập luyện kĩ năng hoạt động nhóm 

 Các biện pháp tập luyện KN HĐN phải khơi dậy ở trẻ hứng thú, tích 

cực tham gia vào các HĐN phù hợp với nguyên tắc tập luyện KN HĐN. Việc 
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đảm bảo các nguyên tắc tập luyện KN HĐN sẽ tạo ra những tác động sư phạm 

tập trung vào việc phát triển KN HĐN ở trẻ. 

 3.1.3. Đảm bảo phù hợp với đặc điểm lứa tuổi và đặc điểm hoạt động 

nhóm của trẻ 5-6 tuổi 

 KN HĐN chỉ có thể được hình thành khi trẻ tích cực tham gia vào các 

hoạt động phù hợp với đặc điểm lứa tuổi và đặc điểm cá nhân. Do đó, biện 

pháp tập luyện KN HĐN vừa phải phù hợp với đặc điểm tâm sinh lí và xã hội 

của trẻ 5-6 tuổi nói chung, phù hợp với đặc điểm HĐN, vừa phù hợp với đặc 

điểm riêng của từng trẻ. 

 3.1.4. Đảm bảo các cơ hội hoạt động của trẻ trong các hoạt động 

nhóm đa dạng một cách tích cực, chủ động, sáng tạo 

 Việc tập luyện KN HĐN được tiến hành ở mọi lúc, mọi nơi, thông qua 

hoạt động đa dạng hằng ngày của trẻ sẽ củng cố, hoàn thiện các KN HĐN. Do 

đó, các biện pháp tập luyện KN HĐN cần đảm bảo cơ hội hoạt động của trẻ 

trong các HĐN đa dạng hằng ngày.  

 Hoạt động tập luyện KN HĐN của trẻ chỉ đạt được kết quả mong muốn 

khi trẻ tham gia vào HĐN một cách tích cực, chủ động, sáng tạo. Các hoạt 

động này phải phù hợp với nhu cầu và hứng thú của trẻ. Các biện pháp tập 

luyện KN HĐN cần đảm bảo khuyến khích trẻ tích cực, tự giác tham gia vào 

HĐN, chủ động phối hợp cùng nhau thực hiện nhiệm vụ của nhóm. 

3.2. Các biện pháp tập luyện kĩ năng hoạt động nhóm cho trẻ 5-6 tuổi ở 

trường mầm non 

 Trên cơ sở những nguyên tắc đã nêu trên, các biện pháp tập luyện KN 

HĐN cho trẻ 5-6 tuổi ở trường MN bao gồm: 

 1. Thiết kế hoạt động tập luyện KN HĐN 

 2. Xây dựng môi trường tập luyện KN HĐN 
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 3. Hướng dẫn trẻ thực hiện HĐN theo nguyên tắc tương tác, phối hợp, 

tích cực tham gia, chia sẻ 

 4. Khuyến khích, tạo cơ hội cho trẻ thực hành KN HĐN trong các hoạt 

động hằng ngày. 

 3.2.1. Thiết kế hoạt động tập luyện kĩ năng hoạt động nhóm  

 a. Mục đích và ý nghĩa 

 Mục đích của thiết kế hoạt động là lựa chọn và xây dựng HĐN phù hợp 

với mục tiêu tập luyện KN HĐN cho trẻ 5-6 tuổi và phù hợp với điều kiện 

thực tế ở trường MN. 

 Việc thiết kế HĐN phù hợp với điều kiện của nhóm và đặc điểm của trẻ 

sẽ giúp GV chủ động trong tổ chức các hoạt động GD nhằm tập luyện KN 

HĐN cho trẻ. 

 Hoạt động nhóm được thiết kế dựa trên những điều kiện thực tế, phù 

hợp với từng trẻ (về nhu cầu, hứng thú, vốn kinh nghiệm, khả năng riêng...) sẽ 

tránh được cách tác động “đồng loạt” trong quá trình GD trẻ, giúp GV dễ 

dàng xử lý những xung đột nảy sinh giữa trẻ trong quá trình tập luyện KN 

HĐN.  

 b. Nội dung và cách thực hiện 

 Việc thiết kế hoạt động để tập luyện KN HĐN cho trẻ 5-6 tuổi ở trường 

MN cần thực hiện như sau: 

 1) Xác định mục tiêu HĐN   

 - Khi xác định mục tiêu HĐN cho trẻ, GV cần căn cứ vào điều kiện 

thực tế của trường, lớp và đặc điểm về nhu cầu, khả năng, vốn kinh nghiệm 

của trẻ trong nhóm và đặc điểm của từng trẻ. 

 - Tùy thuộc vào điều kiện thực tế của lớp, đặc điểm của trẻ và hoạt 

động GD được lựa chọn, GV có thể xác định cụ thể một hoặc một số các KN 
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HĐN sẽ tập luyện cho trẻ, như: KN hình thành và duy trì nhóm; KN giao tiếp 

theo nguyên tắc tương tác giữa các thành viên trong nhóm; KN thực hiện 

công việc của nhóm; KN giải quyết xung đột xảy ra trong nhóm.  

 - GV xác định cụ thể những KN HĐN cần được tập luyện để lựa chọn 

HĐN phù hợp: Mỗi HĐN có đặc điểm riêng, vì vậy sẽ có ảnh hưởng khác 

nhau đối với việc tập luyện KN HĐN ở trẻ. GV cần xác định được KN HĐN 

cần tập luyện phù hợp với đặc điểm của từng hoạt động cụ thể. Chẳng hạn, trò 

chơi ĐVTCĐ với chủ đề “Gia đình”, có thể tập luyện cho trẻ những KN hình 

thành và duy trì nhóm (rủ bạn cùng tham gia nhóm chơi; thỏa thuận với nhau 

về nội dung chơi, phân vai chơi, yêu cầu đối với các vai chơi...) , KN giao tiếp 

theo nguyên tắc tương tác giữa các thành viên trong nhóm (bày tỏ mong muốn 

của mình về vai chơi, nội dung chơi; lắng nghe bạn, chia sẻ với bạn...), KN 

giải quyết xung đột xảy ra trong nhóm (không tranh giành đồ chơi, vai chơi 

với bạn; nhờ cô giáo giúp đỡ giải quyết khi xảy ra tranh cãi với bạn về đồ 

chơi, vai chơi...). 

 2) Xây dựng nội dung HĐN: Nội dung HĐN là những vấn đề gắn 

với nội dung GD trẻ 5-6 tuổi. Nội dung HĐN phải đủ khó và đủ lớn với 

trẻ để có thể phân chia công việc giữa các thành viên trong nhóm. Chẳng 

hạn: chơi trò chơi ĐVTCĐ “Gia đình”, trực nhật giờ ăn... 

 - GV cần lựa chọn nội dung các HĐN trên cơ sở quan sát, đánh giá nhu 

cầu, khả năng và mức độ KN HĐN ở trẻ, đảm bảo để các hoạt động này giúp 

giải quyết có hiệu quả nhất mục tiêu tập luyện KN HĐN cho trẻ. Những hoạt 

động này phải phù hợp với cách thức tổ chức theo nhóm nhỏ, có thể phát huy 

được tính tích cực, chủ động, sáng tạo của trẻ, dễ dàng tổ chức trong điều kiện 

thực tế của trường MN (cơ sở vật chất của lớp, số lượng trẻ, trình độ chuyên 

môn nghiệp vụ và sở trường của GV...) và đảm bảo mức độ yêu cầu về KN 
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HĐN được nâng cao dần, như: Hoạt động vui chơi (đặc biệt là trò chơi 

ĐVTCĐ, trò chơi XD-LG, trò chơi học tập, trò chơi vận động), hoạt động 

trực nhật, hoạt động tạo hình...  

 Những nội dung HĐN được lựa chọn phải thiết thực, gần gũi với trẻ, dễ 

thực hiện ở mọi lúc mọi nơi để thu hút phụ huynh cùng tham gia vào quá trình 

GD trẻ, đồng thời giúp trẻ dễ dàng vận dụng những kinh nghiệm đã tích lũy 

được vào các tình huống cụ thể trong cuộc sống, sinh hoạt hằng ngày.  

 - Nội dung HĐN bao gồm những phần việc cụ thể mà mỗi thành viên 

cần phải thực hiện để hoàn thành nhiệm vụ chung của nhóm. Nội dung HĐN 

cần được thiết kế sao cho trẻ thấy được vai trò, trách nhiệm của mình trong 

nhóm (nhóm trưởng, thành viên...), đảm bảo phát huy được thế mạnh của 

từng cá nhân trẻ, tạo cơ hội để trẻ cùng chia sẻ ý tưởng với nhau, giúp đỡ lẫn 

nhau trong quá trình hoạt động. 

 Nội dung HĐN phải hấp dẫn đối với trẻ. Nếu nội dung hoạt động đơn 

điệu, nhàm chán sẽ không thu hút được sự quan tâm của trẻ, từ đó dễ dẫn đến 

thái độ thờ ơ, thiếu trách nhiệm trong quá trình hoạt động, đồng thời mục tiêu 

GD nói chung và mục tiêu tập luyện KN HĐN rất khó để đạt được. 

 Nội dung HĐN phải được xây dựng theo hướng có thể mở rộng, phức 

tạp hóa, tạo ra sự phụ thuộc tích cực giữa trẻ với nhau, khuyến khích sự tác 

động qua lại giữa trẻ trong nhóm và nâng cao dần yêu cầu đối với trẻ nhằm 

giúp cho KN HĐN của trẻ ngày càng được phát triển, hoàn thiện.   

 3) Lựa chọn phương pháp và hình thức tập luyện KN HĐN 

- Phương pháp tập luyện KN HĐN bao gồm: phương pháp thực hành, 

trải nghiệm (phương pháp dùng trò chơi; phương pháp sử dụng tình huống có 

vấn đề; phương pháp luyện tập); phương pháp trực quan - minh họa; phương 

pháp dùng lời nói; phương pháp giáo dục bằng tình cảm và khích lệ; phương 
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pháp nêu gương - đánh giá. Các phương pháp này cần được lựa chọn phù hợp 

với từng HĐN, phù hợp với mục tiêu tập luyện những KN HĐN cụ thể, phù 

hợp với đặc điểm của trẻ và điều kiện thực tế của nhóm/lớp. 

- Tập luyện KN HĐN có thể thông qua nhiều hình thức khác nhau, như: 

tập luyện ở trong lớp, ở ngoài trời; tập luyện theo các loại hình hoạt động GD 

(hoạt động vui chơi; hoạt động trực nhật; hoạt đông học tập…). Trong phạm 

vi đề tài này, các hình thức tập luyện KN HĐN cho trẻ 5-6 tuổi được lựa chọn 

chủ yếu là tập luyện ở trong lớp thông qua trò chơi ĐVTCĐ và hoạt động trực 

nhật giờ ăn. 

4) Lựa chọn phương tiện, đảm bảo các điều kiện tập luyện KN HĐN 

 - Đảm bảo những điều kiện vật chất cần thiết, như: điều kiện về không 

gian, thời gian, phương tiện, đồ dùng, đồ chơi. Môi trường vật chất cần đảm bảo 

tạo cơ hội cho sự tương tác thuận lợi giữa trẻ với nhau trong quá trình HĐN. 

 - Xây dựng môi trường xã hội: đảm bảo sự an toàn về mặt tâm lí, để trẻ 

được thường xuyên giao tiếp, thể hiện mối quan hệ thân thiện với nhau và với 

những người xung quanh. Giáo viên và người lớn luôn gần gũi, thương yêu 

trẻ, mẫu mực trong thái độ, hành vi ứng xử để trẻ bắt chước, noi theo. 

 3.2.2. Xây dựng môi trường tập luyện kĩ năng hoạt động nhóm  

 a. Mục đích và ý nghĩa 

 Biện pháp này nhằm tạo điều kiện về không gian, địa điểm, phương 

tiện hoạt động và môi trường xã hội có tính tương tác cao để trẻ tập luyện, 

trau dồi KN HĐN. 

 Việc xây dựng môi trường tập luyện KN HĐN phong phú, hấp dẫn, phù 

hợp với mục tiêu tập luyện KN HĐN sẽ tạo cơ hội và khuyến khích trẻ tích 

cực tham gia vào HĐN. Từ đó, những KN HĐN của trẻ sẽ được phát triển và 

hoàn thiện dần trong hoạt động phối hợp cùng nhau giữa các bạn trong nhóm. 
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 b. Nội dung và cách thực hiện 

 Xây dựng môi trường cho HĐN bao gồm: hình thành ý tưởng về môi 

trường cho HĐN (môi trường vật chất và môi trường xã hội); lựa chọn không 

gian, địa điểm, phương tiện phù hợp; bố trí, sắp xếp môi trường cho HĐN. 

 Môi trường xã hội được hình thành trong quá trình xây dựng môi 

trường vật chất, trên cơ sở mối quan hệ thiện cảm, quan tâm, chia sẻ, trách 

nhiệm, hợp tác,... giữa trẻ với trẻ và giữa trẻ với GV/người lớn trong các hoạt 

động hằng ngày. Sự tạo cơ hội cho trẻ trải nghiệm hoạt động cùng nhau và sự 

tin tưởng, tôn trọng, chia sẻ đối với trẻ của GV và người lớn sẽ là môi trường 

xã hội thuận lợi cho trẻ tập luyện KN HĐN.   

 - Xây dựng ý tưởng về môi trường HĐN 

 GV xây dựng ý tưởng thiết kế môi trường vật chất và môi trường xã hội 

cho HĐN của trẻ căn cứ vào điều kiện thực tế (cơ sở vật chất trường/lớp, đồ 

dùng, đồ chơi hiện có; đặc điểm về khả năng, vốn kinh nghiệm sống của trẻ 

trong lớp và mối quan hệ giữa trẻ với trẻ, giữa trẻ với GV...). Để có được 

những ý tưởng tốt nhất, GV cần tham khảo ý kiến của đồng nghiệp, đặc biệt là 

những người có kinh nghiệm trong việc tổ chức các hoạt động GD trẻ và 

khuyến khích trẻ cùng tham gia. 

 Trước khi hình thành ý tưởng xây dựng môi trường cho HĐN, GV nên 

dành thời gian (tốt nhất là trong giờ hoạt động chiều) trò chuyện với trẻ, cùng trẻ 

thảo luận về những hoạt động mà trẻ muốn tham gia, các đồ dùng, đồ chơi cần 

thiết trẻ muốn sử dụng khi thực hiện hoạt động đó..., khuyến khích trẻ tự đề xuất 

các phương án sắp xếp, trang trí khu vực hoạt động. Trên cơ sở những trao đổi 

đó, GV bổ sung thêm, có điều chỉnh phù hợp để hoàn thiện ý tưởng về môi 

trường HĐN, đồng thời giúp trẻ có định hướng ngay từ đầu về các hoạt động, 

các loại trò chơi có thể tiến hành ở các khu vực hoạt động trong lớp.  
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 - Chuẩn bị phương tiện, điều kiện cần thiết để xây dựng môi 

trường tập luyện KN HĐN 

 Trước hết, GV kiểm tra, rà soát lại những phương tiện, điều kiện cụ thể 

của lớp (về diện tích và thiết kế của phòng học; số lượng trẻ; nhu cầu, hứng 

thú, khả năng, vốn kinh nghiệm của trẻ; mục tiêu giáo dục của chủ đề đang 

thực hiện; mục tiêu và yêu cầu tập luyện KN HĐN...), qua đó đánh giá khả 

năng thực tế của lớp (các phương tiện, điều kiện đã có), đồng thời xác định 

những gì cần bổ sung và nguồn bổ sung ở đâu, bằng cách nào (GV và trẻ tự 

làm, phối hợp với phụ huynh...). 

 Để đảm bảo sự phong phú, đa dạng các loại đồ dùng, đồ chơi trong môi 

trường HĐN của trẻ, ngoài những đồ chơi có sẵn, GV có thể tự tạo ra những 

đồ dùng, phương tiện cần thiết từ các vật liệu, phế liệu có nguồn gốc thiên 

nhiên, gần gũi với cuộc sống sinh hoạt hằng ngày của trẻ, tuyệt đối an toàn 

đối với trẻ như: len, vải vụn, tre nứa, hoa, quả khô, hạt, lá cây, rơm rạ, cát, 

sỏi, vỏ ốc, vỏ sò...  

 Các phương tiện dành cho mỗi nhóm (đồ dùng, dụng cụ, đồ chơi,...) cần 

phong phú, đa dạng về chủng loại, hấp dẫn đối với trẻ, phù hợp với khả năng 

nhận thức, hoạt động của trẻ và điều kiện thực tế của từng trường, địa phương. 

Số lượng mỗi loại phương tiện không nhất thiết phải đủ cho tất cả thành viên 

trong nhóm để khuyến khích trẻ chia sẻ, phối hợp hoạt động cùng nhau.  

 GV tạo cơ hội, khuyến khích trẻ cùng tham gia sưu tầm nguyên vật 

liệu, làm đồ dùng, đồ chơi nhằm hình thành ở trẻ ý thức, tinh thần trách nhiệm 

với nhóm/lớp, phát triển khả năng sáng tạo của trẻ, đồng thời tạo môi trường 

xã hội (từ mối quan hệ thân thiện, gắn bó giữa trẻ với nhau, giữa trẻ với cô 

giáo) và giúp trẻ tập luyện KN HĐN (KN trao đổi với bạn; lắng nghe, tôn 

trọng ý kiến của bạn...). Tuy nhiên, tuyệt đối không áp đặt trẻ mà cần để trẻ tự 
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lựa chọn mẫu đồ chơi, đồ dùng mà trẻ thích, chủ động trao đổi, bàn bạc cùng 

các bạn về cách làm những đồ chơi đơn giản, từ đó GV bổ sung, điều chỉnh 

hoặc hướng dẫn cụ thể (nếu cần). 

 Ngoài ra, GV lôi cuốn sự phối hợp tham gia của phụ huynh trong việc 

sưu tầm, lựa chọn vật liệu, phế liệu để làm đồ dùng, đồ chơi. Thông qua 

những lần gặp gỡ phụ huynh (hằng ngày, trong giờ đón và trả trẻ; trao đổi 

email, tin nhắn...), GV chia sẻ với họ ý tưởng về xây dựng môi trường HĐN, 

khéo léo đưa ra đề nghị gia đình giúp đỡ hoặc hướng dẫn trẻ sưu tầm các loại 

vật liệu, phế liệu. Tùy vào điều kiện, hoàn cảnh gia đình (ở nông thôn hay 

thành phố, công việc của phụ huynh,...) mà GV lựa chọn cách tiếp cận phù 

hợp, đảm bảo để mỗi phụ huynh đều thấy được sự cần thiết phải chủ động 

tham gia vào quá trình xây dựng môi trường hoạt động cho trẻ ở trường MN. 

Điều này nếu được tiến hành thường xuyên sẽ trở thành “sợi dây” gắn kết gia 

đình và nhà trường, đồng thời, có tác động tích cực đến việc tập luyện KN 

HĐN cho trẻ.  

 Những vật liệu, phế liệu đã sưu tầm được cần vệ sinh sạch sẽ để từ đó 

có thể tạo ra những đồ dùng, đồ chơi tuyệt đối an toàn đối với trẻ, gần gũi với 

thiên nhiên và mang tính GD cao.  

 - Bố trí, sắp xếp môi trường GD hợp lý, tạo điều kiện thuận lợi cho trẻ 

tham gia HĐN 

 Sau khi đã đạt được sự thống nhất về ý tưởng và chuẩn bị đầy đủ 

phương tiện, đồ dùng, đồ chơi cần thiết, GV cùng trẻ tiến hành trang trí, sắp 

xếp môi trường HĐN. Tùy theo khả năng và sở thích của trẻ, GV để nhóm trẻ 

hoặc cá nhân trẻ đảm nhận một số phần việc phù hợp, vừa sức, như: làm tranh 

trang trí trên tường, sắp xếp đồ chơi vào các giá, kệ,... GV nên để trẻ chủ 

động thực hiện phần việc đã nhận và chỉ giúp đỡ hay điều chỉnh khi cần thiết.  
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 Đồ dùng, đồ chơi phải được sắp xếp trên các giá, kệ,... một cách khoa 

học, như: mỗi loại xếp vào một ngăn riêng, có ký hiệu/bảng tên cho từng loại. 

Việc sắp xếp môi trường GD cần tạo thuận lợi cho quá trình hoạt động cùng 

nhau của trẻ, để trẻ dễ nhìn thấy và lựa chọn được đồ dùng, đồ chơi theo ý 

thích hay dễ lấy ra và cất vào đúng nơi quy định. 

 Việc bố trí, sắp xếp môi trường GD cần tạo ra không gian đủ rộng để 

trẻ có thể thoải mái hoạt động theo nhóm nhỏ, vừa có sự độc lập tương đối 

giữa các nhóm để trẻ tập trung thực hiện những ý tưởng hoạt động của 

mình mà không bị cản trở, làm phiền, đồng thời không hoàn toàn tách biệt, 

giúp GV dễ quan sát hoạt động của trẻ và giúp đỡ trẻ khi cần thiết. Chẳng 

hạn: sử dụng hai bức tường của góc và dùng kệ tủ để tạo bức tường thứ ba 

cho góc hoạt động.  

 - Môi trường tập luyện KN HĐN cần được thay đổi thường xuyên, tạo 

ra sự hấp dẫn, mới lạ đối với trẻ 

 Căn cứ vào mục tiêu tập luyện KN HĐN cụ thể và nội dung chủ đề GD 

đang thực hiện, điều kiện thực tế của lớp,... GV sắp xếp, thay đổi môi trường 

HĐN của trẻ một cách linh hoạt, hợp lý. 

 Thay đổi cách sắp xếp môi trường hoạt động bao gồm: vị trí hoạt động 

của nhóm; cách trang trí và sắp xếp phương tiện hoạt động; bổ sung đồ dùng, 

đồ chơi,... Việc sắp xếp và thay đổi môi trường HĐN cần có sự tham gia chủ 

động, tích cực của trẻ. 

 3.2.3. Hướng dẫn trẻ thực hiện hoạt động nhóm theo nguyên tắc 

tương tác, phối hợp, tích cực tham gia, chia sẻ  

 a. Mục đích và ý nghĩa 

 Mục đích của biện pháp này là tập luyện KN HĐN cho trẻ theo nguyên 

tắc tương tác, phối hợp, tích cực tham gia, chia sẻ, từ đó phát triển và hoàn 

thiện KN HĐN của trẻ. 
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  Hướng dẫn trẻ thực hiện HĐN theo các nguyên tắc tương tác, phối hợp, 

tích cực tham gia, chia sẻ sẽ tạo cơ hội cho trẻ xác định được vị trí, vai trò của 

mình trong nhóm và cố gắng tương tác, phối hợp với các bạn trong HĐN, qua 

đó hình thành và phát triển ở trẻ KN HĐN.  

 b. Nội dung và cách thực hiện 

 - Tạo nhóm: hình thành nhóm; thỏa thuận về mục đích, nội dung hoạt 

động của nhóm; thảo luận để phân công vị trí, vai trò/nhiệm vụ của mỗi thành 

viên trong nhóm và xây dựng các qui tắc chung của nhóm. 

 - Hướng dẫn trẻ thực hiện HĐN theo các nguyên tắc tương tác, phối 

hợp, tích cực tham gia, chia sẻ: tạo cơ hội để trẻ phối hợp thực hiện nhiệm vụ 

với các thành viên trong nhóm; giải quyết các xung đột xảy ra trong quá trình 

HĐN; hướng dẫn trẻ tự kiểm tra, đánh giá mình, đánh giá các thành viên 

trong nhóm; đánh giá KN HĐN của trẻ. 

 1) Tạo nhóm  

 - Nguyên tắc tạo nhóm: đảm bảo tính chủ động, tự nguyện của trẻ khi 

tham gia vào nhóm; đảm bảo xác định rõ ràng nhiệm vụ chung của nhóm và 

vị trí, vai trò, nhiệm vụ cụ thể của mỗi thành viên trong nhóm; đảm bảo phù 

hợp với từng mục tiêu tập luyện KN HĐN.  

 - Các loại nhóm: 

 + Nhóm theo quan hệ cá nhân: nhóm được hình thành dựa trên sở thích, 

sự quí mến của trẻ đối với nhau (thích bạn nên rủ bạn cùng chơi; đã nhiều lần 

chơi cùng bạn nên chọn bạn và mời vào nhóm...). 

 + Nhóm theo quan hệ công việc: Trẻ tham gia vào nhóm để cùng thực 

hiện một nhiệm vụ chung. Trong loại nhóm này, hoạt động của trẻ có thể 

giống nhau (chẳng hạn, sự đồng đều trong động tác của tất cả các thành viên, 

như: hát, đọc thơ, vận động...), hoặc khác nhau do sự phân công, thỏa thuận 

trong nhóm để mỗi người đảm nhận một việc (chẳng hạn, trong trò chơi “Gia 
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đình”: trẻ bán hàng, mua thực phẩm, nấu ăn, chuẩn bị bàn ăn...), nhưng vẫn 

đảm bảo có sự cộng tác, phối hợp vì mục mục đích chung của nhóm. 

 - Kĩ thuật tạo nhóm: 

 + Có nhiều cách tạo nhóm khác nhau. GV cần căn cứ vào đặc điểm của 

trẻ, mục tiêu tập luyện KN HĐN đã đề ra và tình hình thực tế của nhóm/lớp 

để lựa chọn phù hợp. 

 GV chủ động hướng dẫn trẻ tham gia vào nhóm và phân công nhiệm vụ 

cho trẻ trong nhóm: cách tạo nhóm này có thể sử dụng vào thời điểm đầu năm 

học, khi trẻ còn chưa quen bạn, quen cô, hoặc đối với những trẻ nhút nhát, 

chưa có kinh nghiệm HĐN. Chẳng hạn: khi tổ chức hoạt động trực nhật giờ 

ăn, GV đặt câu hỏi gợi ý những việc cần làm: Các con phải làm những việc 

nào? Phải chuẩn bị những đồ dùng nào? Ai sẽ chuẩn bị khăn ăn? Ai sẽ xếp 

thìa ở bàn tổ 1?...Trẻ thực hiện nhiệm vụ: Bạn A sẽ chuẩn bị khăn ăn, bạn B 

xếp bát, bạn C lấy thìa... 

 Trẻ tạo nhóm theo yêu cầu của GV, như: GV đề nghị: “Các con hãy tạo 

nhóm 5 bạn”. Như vậy sẽ tạo cơ hội cho những trẻ có thiện cảm với nhau, thích 

hoạt động cùng nhau vào một nhóm. GV cũng có thể lựa chọn trẻ vào nhóm 

phù hợp với từng mục tiêu tập luyện KN HĐN cụ thể, như: với mục tiêu để 

trẻ biết hỗ trợ, chia sẻ và giúp đỡ nhau..., có thể khuyến khích những trẻ có sự 

khác biệt về khả năng nhận thức, đặc điểm tính cách, giới tính... cùng tham 

gia vào một nhóm. 

 Trẻ tạo nhóm trên cơ sở mối quan hệ đồng cảm với bạn: rủ bạn mà 

mình quí mến cùng chơi trò chơi; chọn tham gia nhóm chơi với bạn đã cùng 

chơi trước đó... 

 Tạo nhóm qua thẻ chữ cái, thẻ hình, đếm... Cách tạo nhóm này sẽ hình 

thành nhóm không dựa trên ý thích của trẻ. Trẻ có thể được ghép nhóm với bạn 
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không cùng sở thích, bạn có sự khác biệt về khả năng, tính cách..., hoặc với 

những bạn mới đi học, còn chưa thân quen với trẻ. Từ đó hình thành ở trẻ khả 

năng thích ứng với những hoàn cảnh, tình huống khác nhau, giúp trẻ chủ động, 

tự tin trong giao tiếp, biết ứng xử đúng đắn trong các mối quan hệ xã hội. 

 + Cách tạo nhóm cần đa dạng. GV không nên sử dụng quá nhiều lần 

những cách tạo nhóm quen thuộc vì sẽ gây ra sự nhàm chán, làm giảm hứng 

thú hoạt động ở trẻ. Tuy nhiên, để lựa chọn được cách tạo nhóm phù hợp với 

đặc điểm cụ thể của từng lớp, phù hợp với đặc điểm của trẻ (về tính cách, khả 

năng, kinh nghiệm...), GV cần kiên nhẫn, thử nghiệm nhiều cách thức khác 

nhau, thông qua nhiều hình thức hoạt động ở trường MN. 

 + Tạo nhóm với số lượng trẻ tăng dần: Ở giai đoạn đầu của quá trình 

tập luyện KN HĐN, chỉ hình thành những nhóm nhỏ 2-3 trẻ để trẻ dễ dàng 

phối hợp với nhau trong quá trình hoạt động. Dần dần số trẻ trong một nhóm 

có thể tăng lên 5 hoặc 6-7 trẻ. Tuy nhiên, khi số trẻ trong nhóm tăng lên thì 

quá trình hoạt động phối hợp cùng nhau của trẻ sẽ càng khó khăn hơn, mối 

quan hệ giữa trẻ phức tạp hơn và rất dễ xảy ra mâu thuẫn, xung đột... Do vậy, 

không nên tạo nhóm với số trẻ quá đông. 

 + GV phải luôn phát huy được tính tự nguyện, chủ động của trẻ khi 

tham gia vào nhóm, không gò ép trẻ. Nếu trẻ bị áp đặt sẽ dẫn đến không còn 

hứng thú hoạt động, không cố gắng thực hiện nhiệm vụ được giao, không 

muốn hợp tác với bạn (thậm chí cãi nhau, tranh dành đồ chơi...), từ đó việc 

tập luyện KN HĐN sẽ không đảm bảo được nguyên tắc tương tác, phối hợp, 

tích cực tham gia, chia sẻ. 

 2) Hướng dẫn trẻ thực hiện HĐN theo các nguyên tắc tương tác, phối 

hợp, tích cực tham gia, chia sẻ 
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 - Hướng dẫn trẻ thỏa thuận về mục đích, nội dung hoạt động của 

nhóm, thảo luận để phân công vị trí, vai trò/nhiệm vụ của mỗi thành viên 

trong nhóm và xây dựng các qui tắc chung của nhóm. 

 + Nội dung HĐN được phân chia thành những phần việc cụ thể (tùy 

theo số trẻ tham gia vào nhóm và vai trò của mỗi trẻ trong nhóm). Các phần 

việc này có tính “riêng biệt” tương đối (để trong quá trình thực hiện mỗi trẻ 

không làm ảnh hưởng đến công việc của bạn khác), nhưng đồng thời đều phải 

hướng tới thực hiện nhiệm vụ chung của cả nhóm. Nếu chỉ một thành viên 

không hoàn thành nhiệm vụ mà mình được giao thì mục tiêu chung của nhóm 

không thể đạt được. Chẳng hạn: Trong trò chơi ĐVTCĐ “Gia đình”, có thể dự 

kiến những nhiệm vụ cụ thể, như: đi chợ, nấu ăn, chuẩn bị bàn ăn,... Mỗi 

nhiệm vụ này sẽ được một trẻ thực hiện gắn với vai chơi. Như vậy, nếu chỉ 

một trẻ không cố gắng thực hiện phần việc của mình thì những “công việc” 

của gia đình sẽ không thể hoàn thành như dự định.  

 + Ban đầu GV giúp trẻ thỏa thuận về vị trí, vai trò/nhiệm vụ của mỗi 

thành viên trong nhóm. Dần dần, tạo cơ hội cho trẻ cùng thảo luận và phân 

công công việc cho nhau dựa trên nhu cầu, khả năng của từng trẻ.  

- GV sử dụng linh hoạt, hợp lý các phương pháp và biện pháp cụ thể 

như: phương pháp thực hành, trải nghiệm; phương pháp trực quan-minh họa 

(quan sát, làm mẫu, minh họa); phương pháp dùng lời nói; phương pháp GD 

bằng tình cảm và khích lệ; phương pháp nêu gương-đánh giá... để hướng dẫn 

trẻ hoạt động cùng nhau trong nhóm. 

 - GV có thể hướng dẫn trực tiếp hoặc hướng dẫn gián tiếp nhằm 

khuyến khích sự tác động qua lại giữa trẻ với nhau trong nhóm; hướng dẫn trẻ 

giải quyết xung đột xảy ra trong quá trình HĐN; hướng dẫn trẻ cùng nhau tự 

kiểm tra, đánh giá kết quả HĐN... 
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 + Hướng dẫn trực tiếp là GV cùng tham gia hoạt động với trẻ, cùng 

thảo luận, chia sẻ ý tưởng, làm mẫu cho trẻ bắt chước...(có thể là hướng dẫn 

từng cá nhân hoặc hướng dẫn chung cho cả nhóm trẻ) nhằm kích thích trẻ 

tương tác, phối hợp, tích cực tham gia, chia sẻ cùng nhau trong HĐN. 

 Sự xuất hiện của cô giáo với vai trò là một người bạn cùng nhóm 

(hướng dẫn trực tiếp) có thể được diễn ra trong suốt quá trình hoạt động của 

trẻ hoặc trong những tình huống, như: 

 Khi trẻ gặp khó khăn trong việc phân công nhiệm vụ, trao đổi, thống 

nhất về nội dung hoạt động, đưa ra ý tưởng mới... 

 Trong quá trình hoạt động: trẻ lúng túng khi thao tác, khó khăn trong 

việc sử dụng đồ dùng, đồ chơi; khó khăn trong việc đưa ra sáng kiến, 

hoặc khi giải quyết những xung đột, xích mích với bạn... 

 Trong bước kết thúc hoạt động: trẻ gặp khó khăn khi tự nhận xét, đánh 

giá, khi tự trình bày về những ý tưởng mới mà mình đã đưa ra và thực 

hiện trong quá trình hoạt động... 

 GV cần quan sát trẻ hoạt động, chỉ nên can thiệp vào quá trình hoạt 

động của trẻ nếu thấy rằng trong tình huống ấy cần thiết phải có sự giúp đỡ 

của cô để đảm bảo duy trì sự phối hợp hoạt động cùng nhau giữa trẻ trong 

nhóm. 

 + Hướng dẫn gián tiếp: GV không trực tiếp tham gia vào quá trình hoạt 

động của trẻ mà chỉ tạo ra các tình huống, đặt câu hỏi gợi mở...để kích thích 

trẻ tích cực tương tác, chia sẻ cùng nhau trong nhóm. 

 * GV có thể tạo tình huống để kích thích trẻ tích cực tương tác, chia sẻ 

cùng nhau trong suốt quá trình hoạt động của trẻ. 

 Tạo tình huống khi trẻ thảo luận, bàn bạc về nội dung hoạt động, trình 

tự tiến hành hoạt động, phân công nhiệm vụ...; 
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 Tạo tình huống để giúp trẻ mở rộng nội dung hoạt động (đặc biệt là 

trong hoạt động vui chơi, hoạt động học tập); 

 Tạo tình huống đòi hỏi trẻ tương tác, chia sẻ trong xử lý những sự việc 

xảy ra khi trẻ thực hiện nhiệm vụ trong nhóm, chẳng hạn: thiếu đồ dùng, đồ 

chơi; bất đồng ý kiến...; 

 Tạo tình huống để khuyến khích trẻ hợp tác, chia sẻ với nhau nhằm 

thực hiện mục tiêu chung của nhóm.  

 GV cần lựa chọn và sử dụng tình huống phù hợp với đặc điểm của trẻ 

và diễn biến của hoạt động để tạo ra được những tác động thực sự kích thích 

trẻ tương tác, phối hợp, tích cực tham gia, chia sẻ cùng nhau trong HĐN. 

 * GV dùng câu hỏi gợi mở để kích thích sự tương tác tích cực, chia sẻ 

giữa trẻ với nhau, kích thích những ý tưởng sáng tạo của trẻ trong HĐN.  

 Câu hỏi gợi mở có thể được sử dụng vào thời điểm trước khi trẻ bắt đầu 

hoạt động nhằm khơi gợi hứng thú ở trẻ, tạo ra mâu thuẫn giữa những điều trẻ 

đã biết và những điều trẻ chưa biết, từ đó làm nảy sinh ở trẻ nhu cầu mở rộng 

nội dung hoạt động, chia sẻ, tích cực cùng nhau thực hiện HĐN. Chẳng hạn, 

trước khi trẻ tiến hành trò chơi “Gia đình”, cô giáo có thể gợi mở: “Nếu hôm 

nay là sinh nhật của mẹ, các con sẽ chuẩn bị tiệc mừng sinh nhật mẹ thế nào 

nhỉ?”… 

 Gợi mở khi trẻ gặp khó khăn trong việc thực hiện nhiệm vụ (không tìm 

được cách giải quyết những vấn đề xảy ra, giữa các thành viên không có sự 

thống nhất về nội dung hoạt động...), hoặc khi nội dung hoạt động quá đơn điệu, 

nhàm chán... GV gợi mở để khuyến khích trẻ tự suy nghĩ, lựa chọn cách giải 

quyết tình huống phù hợp nhất hoặc đưa ra những ý tưởng sáng tạo trong HĐN.  

 + Hướng dẫn trẻ giải quyết xung đột xảy ra trong quá trình HĐN  

 Cần hướng dẫn trẻ xây dựng mối quan hệ thân thiết, gắn bó với bạn 

trong nhóm, từ đó tạo bầu không khí giao tiếp tích cực, chia sẻ, hợp tác cùng 
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nhau để trẻ cảm thấy được an toàn, được coi trọng, có niềm tin vào bạn...và 

hành động một cách tự nhiên, thoải mái. 

 Khi trong nhóm xảy ra xung đột, GV cần có biện pháp giải quyết kịp 

thời, tránh để nhóm bị tan vỡ. Chẳng hạn, khi quan sát thấy giữa trẻ có sự bất 

đồng ý kiến, GV khéo léo ứng xử nhằm “xoa dịu” trẻ, đồng thời tạo niềm tin, 

gợi mở để trẻ bộc lộ suy nghĩ, nguyện vọng của mình, từ đó đặt câu hỏi giúp 

trẻ tìm ra cách thích hợp để giải quyết tình huống đó. 

 Khi hướng dẫn trẻ giải quyết xung đột, thái độ của GV phải công bằng, 

không thiên vị (dù nhỏ), không nóng vội và không áp đặt để không gây ra sự 

bất bình ở trẻ vì trẻ MG thường có tâm hồn nhạy cảm và rất dễ bị tổn thương. 

  + Hướng dẫn trẻ tự kiểm tra, đánh giá mình và đánh giá các thành viên 

trong nhóm 

 Trong quá trình HĐN, GV khuyến khích trẻ tự đánh giá mình và đánh giá 

các thành viên của nhóm trong việc thực hiện nhiệm vụ đã được phân công. 

 Khi trẻ kết thúc hoạt động, căn cứ vào mục tiêu chung đã đề ra và vai 

trò, nhiệm vụ cụ thể của từng thành viên trong nhóm, GV đưa ra những câu 

hỏi gợi mở nhằm giúp trẻ nhớ lại quá trình hoạt động của mình, giúp trẻ nhận 

ra mức độ thực hiện nhiệm vụ được phân công của bản thân, của bạn, đồng 

thời chỉ cho trẻ thấy sự thiếu tích cực, không cẩn thận, thiếu chia sẻ...giữa các 

thành viên sẽ ảnh hưởng đến kết quả hoạt động chung như thế nào, mỗi trẻ 

cần rút kinh nghiệm ra sao... 

 Việc đánh giá kết quả hoạt động của nhóm cần nhấn mạnh ý nghĩa, vai 

trò của sự phối hợp cùng nhau giữa các thành viên, giúp cho mỗi trẻ thấy 

được trách nhiệm của mình trong việc thực hiện nhiệm vụ chung của nhóm. 

 + Sử dụng các kỹ thuật đánh giá mức độ KN HĐN của trẻ. Trên cơ sở 

đó, GV có kế hoạch và biện pháp tập luyện KN HĐN cho trẻ phù hợp và hiệu 

quả. (Phụ lục 6). 



 

90 

 3.2.4. Khuyến khích, tạo cơ hội cho trẻ thực hành kĩ năng hoạt động 

nhóm  trong các hoạt động hằng ngày 

 a. Mục đích và ý nghĩa 

 Mục đích của biện pháp này là tạo cơ hội cho trẻ được thực hành KN 

HĐN thường xuyên, liên tục, ở mọi lúc, mọi nơi trong các hoạt động hằng ngày. 

 Việc khuyến khích, tạo cơ hội cho trẻ thực hành KN HĐN trong các 

hoạt động hằng ngày sẽ giúp KN HĐN của trẻ được củng cố, hoàn thiện, giúp 

trẻ ngày càng tự tin vào bản thân, mạnh dạn trong giao tiếp với mọi người, có 

ý thức hoạt động tích cực, độc lập, chủ động...Từ đó, không những trẻ tự 

khẳng định được vị trí, vai trò của mình trong nhóm mà những KN xã hội 

khác cũng được phát triển và hoàn thiện, trẻ sẽ dễ dàng hòa nhập vào các hoạt 

động chung, dễ thích ứng với môi trường mới khi vào tiểu học. 

 b. Nội dung và cách thực hiện 

 - Khuyến khích HĐN của trẻ trong các hoạt động hàng ngày 

 GV dựa vào mục tiêu tập luyện KN HĐN và các dạng HĐN trong các 

hoạt động hằng ngày, khuyến khích và lôi cuốn trẻ tham gia vào HĐN phù 

hợp với điều kiện và hoàn cảnh thực tế, như: trò chơi ĐVTCĐ, trò chơi XD-

LG, trò chơi vận động, trò chơi học tập, hoạt động trực nhật, hoạt động tạo 

hình...  

 + Khuyến khích, động viên trẻ bằng nhiều hình thức khác nhau: tỏ thái 

độ vui vẻ, đồng tình hoặc khen ngợi bằng lời khi trẻ có thái độ thiện chí với 

bạn, biết chia sẻ, giúp đỡ và cùng nhau thực hiện nhiệm vụ chung...; cho trẻ 

chơi với đồ chơi, tham gia trò chơi hoặc hoạt động mà trẻ thích... 

 + Khuyến khích, động viên trẻ cần kịp thời, đúng lúc, thể hiện sự công 

bằng với mọi trẻ trong nhóm, đặc biệt chú ý nhiều hơn đến những trẻ nhút 



 

91 

nhát, thường gặp khó khăn trong giao tiếp, trong phối hợp hoạt động cùng 

bạn... 

 + Khuyến khích, động viên trẻ cần được tiến hành đồng thời với việc 

điều chỉnh thái độ, hành vi của trẻ trong quá trình HĐN: chỉ cho trẻ thấy 

những thái độ, hành vi không đúng của mình; hướng dẫn trẻ cách giải quyết 

khó khăn, cách điều chỉnh hành vi để việc hợp tác, chia sẻ với bạn diễn ra 

thuận lợi hơn. 

 - Tạo cơ hội cho trẻ thực hành KN HĐN trong các hoạt động hằng ngày  

 GV hướng dẫn trẻ thực hành những KN HĐN đã có vào các hoạt động 

hằng ngày ở trường MN, như: chơi các trò chơi ĐVTCĐ, trò chơi XD-LG, trò 

chơi vận động, trò chơi học tập, hoạt động trực nhật, hoạt động tạo hình, hoạt 

động ngoài trời... 

 Khi tổ chức các hoạt động GD trẻ ở trường MN, GV cần chú ý gắn các 

hoạt động này với mục tiêu tập luyện KN HĐN (trên cơ sở nắm được mức độ 

KN HĐN của trẻ, GV lựa chọn nội dung hoạt động, đưa ra yêu cầu phù hợp 

đối với trẻ...). 

 Trong các hoạt động hằng ngày, GV khuyến khích trẻ hợp tác, chia sẻ 

cùng bạn, giúp trẻ khẳng định vai trò của mình trong HĐN, làm cho trẻ hiểu 

rằng chỉ có thể thực hiện được nhiệm vụ chung khi mọi trẻ trong nhóm biết 

phối hợp và giúp đỡ lẫn nhau. 

 GV tạo cơ hội để trẻ được chủ động, độc lập trong mọi hoạt động (chủ 

động chọn nhóm hoạt động; chủ động chọn bạn cùng làm việc, cùng chơi; chủ 

động thảo luận, bàn bạc với nhau về cách thức tiến hành hoạt động...), luôn 

luôn tôn trọng ý kiến của trẻ, không can thiệp quá nhiều đến trẻ mà chỉ đưa ra 

gợi ý, hướng dẫn hoặc giúp đỡ khi cần thiết. 

 Ngoài ra, GV cần chủ động phối hợp với gia đình để trẻ có cơ hội thực 

hành KN HĐN ở nhà (trong giao tiếp, sinh hoạt, vui chơi...với bạn bè xung 
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quanh); hướng dẫn phụ huynh tìm hiểu đặc điểm của con, không gò bó, áp đặt 

trẻ mà luôn tạo cơ hội để trẻ được thực hành và bộc lộ KN HĐN. 

 3.3. Cách sử dụng các biện pháp trong tập luyện kĩ năng hoạt động 

nhóm cho trẻ 5-6 tuổi ở trường mầm non 

 3.3.1. Yêu cầu chung 

 Các biện pháp tập luyện KN HĐN trên có mối quan hệ mật thiết với 

nhau, tương tác, hỗ trợ lẫn nhau trong quá trình tập luyện KN HĐN cho trẻ 5-

6 tuổi, trong đó: 

 - Biện pháp 1: Lựa chọn và xây dựng hoạt động GD phù hợp với mục 

tiêu tập luyện KN HĐN cho trẻ 5- 6 tuổi;  

  - Biện pháp 2: Chuẩn bị những điều kiện về không gian, môi trường xã 

hội, phương tiện hoạt động cho trẻ  tập luyện KN HĐN; 

 - Biện pháp 3: Tác động đến trẻ bằng nhiều cách khác nhau để tập 

luyện  KN HĐN; 

 - Biện pháp 4: Tạo điều kiện cho trẻ thực hành KN HĐN thường xuyên, 

ở mọi lúc mọi nơi để củng cố, hoàn thiện KN HĐN của trẻ.   

 Các biện pháp này cần được thực hiện một cách linh hoạt, phù hợp với 

điều kiện thực tế của từng trường, lớp và đặc điểm của trẻ.  

 3.3.2. Ví dụ minh họa về sử dụng các biện pháp tập luyện kĩ năng 

hoạt động nhóm cho trẻ 5-6 tuổi       

3.3.2.1. Trò chơi đóng vai theo chủ đề  (Chủ đề: Gia đình) 

 a) Thiết kế hoạt động tập luyện KN HĐN 

 - Mục tiêu tập luyện KN HĐN: tập luyện ở trẻ các KN HĐN, gồm: KN 

hình thành và duy trì nhóm (rủ bạn cùng tham gia nhóm chơi; thỏa thuận với 

nhau về nội dung chơi, phân vai chơi, yêu cầu đối với các vai chơi...); KN 

giao tiếp theo nguyên tắc tương tác giữa các thành viên trong nhóm (bày tỏ 
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mong muốn của mình về vai chơi, nội dung chơi; lắng nghe bạn, chia sẻ với 

bạn...); KN giải quyết xung đột xảy ra trong nhóm (không tranh giành đồ 

chơi, vai chơi với bạn; nhờ cô giáo giúp đỡ giải quyết khi xảy ra tranh cãi với 

bạn về đồ chơi, vai chơi...). 

 - Nội dung hoạt động nhằm tập luyện KN HĐN: trẻ phối hợp cùng 

nhau để phản ánh một số hoạt động và mối quan hệ giữa các thành viên trong 

gia đình thông qua vai chơi: hoạt động nấu ăn; hoạt động mua/bán hàng; mối 

quan hệ giữa các thành viên trong gia đình: mẹ-con; bố-con; anh/chị-em... 

 - Phương pháp hướng dẫn trẻ: phương pháp thực hành-trải nghiệm; 

phương pháp dùng lời nói; phương pháp sử dụng tình huống có vấn đề; 

phương pháp giáo dục bằng tình cảm và khích lệ; phương pháp nêu gương - 

đánh giá. 

 - Hình thức tổ chức: tổ chức ở trong lớp (khu vực chơi đóng vai) theo 

hình thức chơi trò chơi ĐVTCĐ.  

 b) Chuẩn bị điều kiện, phương tiện cho việc tập luyện KN HĐN 

 - Địa điểm chơi: góc Phân vai (trang trí, sắp xếp góc Phân vai phù hợp 

với chủ đề đang thực hiện: tranh ảnh treo tường vừa với tầm mắt của trẻ, có 

nội dung gắn với chủ đề, giúp gợi mở nội dung chơi cho trẻ).  

 Trong khu vực chơi Phân vai sắp xếp 2 góc chơi: Gia đình, Cửa hàng. 

 - Sắp xếp các góc chơi hợp lý, thuận tiện cho trẻ hoạt động (dễ dàng di 

chuyển và làm việc cùng nhau). Chuẩn bị đồ dùng, đồ chơi:  

 + Đồ dùng, đồ chơi ở góc chơi Gia đình: bộ đồ chơi nấu ăn (các loại 

bếp nấu và dụng cụ nhà bếp, như: các loại nồi, chảo, bát, đĩa, thìa, cốc, chén, 

dao, thớt...). 

 + Đồ dùng, đồ chơi ở góc chơi Cửa hàng: các loại hoa, rau, củ, quả, 

dụng cụ nhà bếp...  

 c) Tập luyện KN HĐN 
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 - Tạo nhóm 

 + Ban đầu (ở lần chơi thứ 1,2) chỉ tạo nhóm nhỏ 2,3 trẻ (Ví dụ: 3 trẻ 

chơi “nấu ăn” và thể hiện mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình (bố-

mẹ-con), 2 trẻ “bán hàng”). Dần dần, số trẻ trong nhóm có thể tăng lên 5-6 

trẻ, hoặc 7-8 trẻ (GV căn cứ vào tình hình thực tế, như: nhu cầu, hứng thú của 

trẻ, vốn kinh nghiệm hoạt động, KN phối hợp cùng nhau khi hoạt động...để có 

sự điều chỉnh phù hợp). 

 + Bắt đầu giờ hoạt động góc, GV tạo tình huống để thu hút trẻ vào trò 

chơi. Ví dụ: Sắp tới ngày sinh nhật của mẹ, gia đình chuẩn bị tiệc mừng. Vì 

vậy cần đi mua thực phẩm, nấu những món ngon...Để nấu ăn cần có 3 người: 

một người đi mua thực phẩm; một người nấu ăn; một người giúp sơ chế thực 

phẩm và bày bàn ăn...; Để bán hàng cần có 2 người: một người bán hàng, một 

người giúp sắp xếp hàng hóa và thu tiền....  

 Trẻ tự nguyện tham gia vào nhóm theo sự hướng dẫn của cô giáo. 

 - Hướng dẫn trẻ hoạt động 

 + Khuyến khích trẻ bàn bạc và thống nhất về nội dung chơi, phân vai 

chơi, phân công nhiệm vụ cho nhau: Trong gia đình có những ai? Ai thích 

làm bố (mẹ, con...)? Hôm nay gia đình làm gì? Ví dụ: Sắp tới ngày sinh nhật 

của mẹ, gia đình chuẩn bị tiệc sinh nhật. Để tổ chức sinh nhật, ai đi mua thực 

phẩm (bố hay mẹ)? Ai dọn dẹp nhà cửa, cắm hoa, trang trí? Ai nấu ăn?... 

 Khích lệ trẻ chủ động nói ra ý kiến của mình, lắng nghe ý kiến của bạn 

và thống nhất nội dung, yêu cầu đối với công việc sẽ thực hiện. Chẳng hạn: 

trẻ nói muốn nấu ăn (hoặc muốn mua thực phẩm, bán hàng, thu tiền), trẻ sẽ 

thực hiện công việc đó như thế nào, theo trình tự nào..... 

 + Hướng dẫn trẻ thực hiện vai chơi, phối hợp với nhau trong khi chơi 

và giải quyết xung đột (nếu có): 
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 Khuyến khích trẻ thực hiện tốt phần việc được giao: mỗi trẻ cố gắng 

thực hiện tốt phần việc của mình và hướng tới mục đích chung (Ví dụ: chuẩn 

bị bữa tiệc mừng sinh nhật mẹ). Ban đầu (ở lần chơi thứ 1,2), nếu trẻ còn lúng 

túng, thực hiện thao tác không chính xác, không theo trình tự hợp lý..., GV có 

thể giải thích lại cho trẻ hoặc làm mẫu cách làm (nếu cần).  

 GV quan sát trẻ để kịp thời có những tác động phù hợp nhằm giúp trẻ 

thể hiện mối quan hệ đoàn kết, thân ái, biết quan tâm, giúp đỡ lẫn nhau. Ví 

dụ: tạo tình huống để trẻ trao đổi, bàn bạc với bạn về cách nấu ăn, giúp bạn 

bán hàng... Đồng thời, tạo ra các tình huống để 2 nhóm chơi (nhóm “nấu ăn”, 

nhóm “bán hàng”) phối hợp chặt chẽ với nhau trong quá trình chơi. 

 Giải quyết xung đột trong quá trình chơi (Ví dụ: Trẻ tranh cãi về các 

“món ăn”, cách “nấu ăn”; trẻ không thống nhất về cách “bán hàng”...): Ban 

đầu (ở lần chơi thứ 1,2), cô giáo có thể đưa ra gợi ý, tạo tình huống...để giúp 

trẻ lựa chọn cách giải quyết phù hợp. Dần dần, ở những lần chơi sau, cô giáo 

để trẻ tự xử lý (dành cho trẻ một khoảng thời gian nhất định để “tranh cãi”, 

đưa ra ý kiến cá nhân, bảo vệ ý kiến của mình.... Quan sát trẻ, nếu nhận thấy 

cuộc “tranh cãi” giữa trẻ trở nên căng thẳng thì có thể can thiệp bằng cách: 

đưa ra ý kiến góp ý, gợi ý về cách xử lý...).  

 -  Hướng dẫn trẻ tự nhận xét, đánh giá quá trình chơi 

 + Khi mỗi người đã hoàn xong nhiệm vụ của mình (nấu xong các món 

ăn, bán hết hàng), GV hướng dẫn, khuyến khích trẻ tự kiểm tra việc thực hiện 

nhiệm vụ của các thành viên trong nhóm: Nhóm nấu ăn cùng nhau quan sát 

bàn tiệc (bàn tiệc đã được chuẩn bị đầy đủ các món như dự định ban đầu 

chưa, sắp xếp đã đẹp chưa, hợp lý chưa? Cần điều chỉnh hay bổ sung gì?...); 

Nhóm bán hàng cùng nhau quan sát cửa hàng và tổng kết lại công việc đã 

thực hiện (Có bán được nhiều hàng như dự định ban đầu không? Tại sao?...). 
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 + Khích lệ trẻ mạnh dạn, chủ động nêu ý kiến của mình, chủ động nhận 

xét bạn...Ví dụ: Chuẩn bị tiệc sinh nhật có vui không? Các bạn làm việc thế 

nào, ai đã làm tốt công việc của mình? Ai cần cố gắng hơn nữa?... 

 d) Đánh giá KN HĐN của trẻ 

 - GV dựa vào quá trình quan sát trẻ hoạt động để đánh giá mức độ KN 

HĐN của trẻ (dựa vào các tiêu chí đánh giá KN HĐN). 

 - Dự kiến những tác động phù hợp để điều chỉnh, hoàn thiện KN 

HĐN của trẻ ở những lần chơi sau. 

 - Có phương án củng cố, luyện tập KN HĐN cho trẻ trong các hoạt động 

khác trong ngày (phối hợp giữa các GV ở trường MN, phối hợp với gia đình...). 

 3.3.2.2. Hoạt động trực nhật: Trực nhật giờ ăn 

 a) Thiết kế hoạt động tập luyện KN HĐN 

 - Xác định mục tiêu tập luyện KN HĐN: Tập luyện ở trẻ các KN HĐN, 

gồm: KN hình thành và duy trì nhóm: (rủ bạn tham gia nhóm trực nhật; thỏa 

thuận về mục đích, nội dung hoạt động của nhóm trực nhật giờ ăn; thảo luận 

để phân công nhiệm vụ phù hợp với mỗi thành viên trong nhóm...); KN giao 

tiếp theo nguyên tắc tương tác giữa các thành viên trong nhóm (Bày tỏ ý kiến 

cá nhân rõ ràng và lắng nghe ý kiến của bạn; trao đổi với bạn để thực hiện tốt 

công việc của nhóm...); KN thực hiện công việc của nhóm (Thỏa thuận về 

tiến trình thực hiện công việc trực nhật giờ ăn; chủ động nhận nhiệm vụ và tự 

giác, cố gắng thực hiện tốt nhiệm vụ được giao; tự kiểm tra, đánh giá công 

việc của mình của bạn...); KN nhờ sự giúp đỡ của GV hoặc của bạn khi cần thiết. 

 - Nội dung hoạt động nhằm tập luyện KN HĐN: Trẻ phối hợp cùng 

nhau để thực hiện nhiệm vụ trực nhật giờ ăn, gồm: chuẩn bị bát, thìa, khăn 

ăn...(đủ cho số bạn trong lớp); giúp cô giáo mang cơm, thức ăn đến từng bàn 

ăn; dọn dẹp sau khi ăn xong. 
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 - Phương pháp hướng dẫn trẻ: phương pháp dùng lời nói; phương pháp 

làm mẫu-minh họa; phương pháp thực hành-trải nghiệm; phương pháp giáo 

dục bằng tình cảm và khích lệ; phương pháp nêu gương - đánh giá. 

 - Hình thức tổ chức: Tổ chức ở trong lớp theo hình thức hoạt động 

trực nhật.  

 b) Chuẩn bị điều kiện, phương tiện cho việc tập luyện KN HĐN 

 - Bảng phân công trực nhật, tạp dề đủ cho số trẻ tham gia. 

 - Cung cấp cho trẻ vốn hiểu biết về công việc trực nhật giờ ăn: trực 

nhật giờ ăn là làm những công việc gì? khi làm trực nhật phải chú ý những gì? 

(mỗi người phải cố gắng làm tốt phần việc của mình, giúp đỡ bạn khi cần, cẩn 

thận và nhanh nhẹn...). 

 c) Tập luyện KN HĐN 

 - Tạo nhóm 

 + Trước khi tạo nhóm trực nhật, giáo viên giành thời gian (vào một số 

buổi chiều) để trò chuyện với trẻ, giải thích cho trẻ hiểu về công việc trực 

nhật giờ ăn: Trực nhật giờ ăn là làm những công việc gì? Khi làm trực nhật 

phải chú ý những gì? (mỗi người phải cố gắng làm tốt phần việc của mình, 

giúp đỡ bạn khi cần, cẩn thận và nhanh nhẹn...). 

 + Ở những lần hoạt động đầu tiên, giáo viên nêu yêu cầu: mỗi nhóm 

trực nhật giờ ăn sẽ gồm 4 người. Các bạn phải nhớ tên nhóm của mình (để trẻ 

tự đặt tên nhóm sau khi hình thành nhóm), chú ý theo dõi bảng phân công trực 

nhật để thực hiện. 

 GV giúp trẻ tạo nhóm (dựa trên sự tự nguyện của trẻ, có tính đến đặc 

điểm cá nhân của mỗi trẻ để điều chỉnh cho hợp lý. Chẳng hạn: trong nhóm có 

cả trẻ mạnh dạn, tự tin-trẻ còn nhút nhát; trẻ khéo léo, cẩn thận-trẻ nhanh nhẹ 

nhưng cẩu thả...để giúp trẻ học hỏi lẫn nhau). Trẻ tự nguyện tham gia vào 
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nhóm theo sự hướng dẫn của cô giáo. Chú ý: đảm bảo trong mỗi nhóm có cả 

trẻ mạnh dạn, tự tin-trẻ còn nhút nhát; trẻ khéo léo, cẩn thận-trẻ nhanh nhẹ 

nhưng cẩu thả...để giúp trẻ học hỏi lẫn nhau. Dần dần, khi trẻ đã quen với 

hoạt động trực nhật giờ ăn, giáo viên để trẻ tự tạo nhóm (có sự quan sát, theo 

dõi để điều chỉnh các nhóm cho phù hợp). 

 GV hướng dẫn trẻ cùng làm bảng phân công trực nhật (mỗi nhóm 4 bạn 

như đã phân công ở trên). Để trẻ cùng bàn bạc và đặt tên cho nhóm của mình. 

 Mỗi ngày GV sẽ treo bảng trực nhật có tên của một nhóm. Trẻ cần chú ý 

quan sát bảng phân công trực nhật để chuẩn bị thực hiện nhiệm vụ được giao. 

 - Hướng dẫn trẻ hoạt động 

 + Lần đầu, trước khi trẻ thực hiện nhiệm vụ trực nhật, GV tranh thủ trò 

chuyện với trẻ trong nhóm trực nhật (vào giờ đón trẻ, hoặc sau giờ học, sau 

giờ hoạt động ngoài trời...), nhắc nhở trẻ về nhiệm vụ trực nhật, những công 

việc mà trẻ phải làm... 

 Khi trẻ đã thực hiện nhiệm vụ được 2,3 lần, GV chỉ cần nhắc trẻ quan 

sát bảng phân công trực nhật để thực hiện. 

 + Hướng dẫn trẻ thảo luận, phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong 

nhóm (Ai là nhóm trưởng? Ai chuẩn bị khăn ăn, bát, thìa...? Ai mang cơm, ai 

mang thức ăn đến cho các bạn? Cùng dọn dẹp sau khi ăn như thế nào?...). 

 Khuyến khích trẻ nói ra nguyện vọng của mình (muốn chuẩn bị khăn 

ăn, nước uống; muốn mang cơm, thức ăn cho các bạn...). 

 + Hướng dẫn trẻ phối hợp cùng nhau để thực hiện nhiệm vụ chung và 

giải quyết xung đột (nếu có): cố gắng làm tốt phần việc được giao và giúp đỡ 

bạn (hoặc nhờ bạn giúp) khi cần; nhóm trưởng vừa thực hiện nhiệm vụ của 

mình vừa quan sát, nhắc nhở các bạn...  
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 GV quan sát trẻ làm, hướng dẫn hoặc làm mẫu (nếu cần), nhắc nhở trẻ 

làm nhanh, cẩn thận... 

 Khuyến khích trẻ vừa thực hiện nhiệm vụ được giao, vừa quan sát hoạt 

động của các bạn trong nhóm để ứng xử phù hợp (bàn bạc với bạn, giúp đỡ bạn, 

góp ý với bạn về cách làm nếu thấy bạn làm không đúng hoặc chưa tập trung...). 

 - Hướng dẫn trẻ tự nhận xét, đánh giá: Mỗi người đã hoàn thành nhiệm 

vụ được phân công hay chưa? Ai cố gắng, ai còn chưa cố gắng? Nếu một 

người làm không tốt nhiệm vụ của mình thì sẽ ảnh hưởng đến công việc 

chung như thế nào? Để việc trực nhật giờ ăn được tốt hơn thì phải chú ý 

những gì?... Khuyến khích trẻ mạnh dạn, chủ động nêu ý kiến của mình, chủ 

động nhận xét bạn... 

 d) Đánh giá KN HĐN của trẻ 

 - GV dựa vào quá trình quan sát trẻ hoạt động để đánh giá KN HĐN 

của trẻ (dựa vào các tiêu chí đánh giá KN HĐN). 

 - Dự kiến các tác động phù hợp đến trẻ để điều chỉnh, phát triển KN 

HĐN của trẻ (ở những lần trực nhật sau). 

 - Có phương án củng cố, luyện tập KN HĐN cho trẻ trong các hoạt 

động khác trong ngày (phối hợp giữa các GV ở trường MN, phối hợp với gia 

đình...). 

Kết luận chương 3 

 1. Các biện pháp tập luyện KN HĐN cho trẻ 5-6 tuổi được xây dựng 

trên cơ sở 4 nguyên tắc cơ bản, đó là: Đảm bảo phù hợp với mục tiêu, nội 

dung Chương trình GDMN hiện hành; Đảm bảo các nguyên tắc của tập luyện 

KN HĐN; Đảm bảo phù hợp với đặc điểm lứa tuổi và đặc điểm hoạt động 

nhóm của trẻ 5-6 tuổi; Đảm bảo các cơ hội hoạt động của trẻ trong các HĐN 

đa dạng một cách tích cực, chủ động, sáng tạo. 
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 2. Đề tài luận án xây dựng được 04 biện pháp tập luyện KN HĐN cho 

trẻ 5-6 tuổi, gồm: Thiết kế hoạt động tập luyện KN HĐN; Xây dựng môi 

trường tập luyện KN HĐN; Hướng dẫn trẻ thực hiện HĐN theo nguyên tắc 

tương tác, phối hợp, tích cực tham gia, chia sẻ; Khuyến khích, tạo cơ hội cho 

trẻ thực hành KN HĐN trong các hoạt động hàng ngày. 

 3. Các biện pháp tập luyện KN HĐN nêu trên có mối quan hệ mật thiết 

với nhau, tương tác, hỗ trợ lẫn nhau và cần phải được thực hiện một cách linh 

hoạt, phù hợp với điều kiện thực tế của từng trường, lớp, đặc điểm của trẻ.  
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Chương 4 

THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM 

 

4.1. Khái quát về tổ chức thực nghiệm 

 4.1.1. Mục đích thực nghiệm 

 Kiểm chứng tính khả thi, tính hiệu quả của các biện pháp tập luyện KN 

HĐN cho trẻ 5-6 tuổi đã được đề xuất và kiểm chứng tính đúng đắn của giả 

thuyết khoa học của đề tài. 

 4.1.2. Nội dung thực nghiệm 

 - Thực nghiệm 4 biện pháp tập luyện KN HĐN cho trẻ 5-6 tuổi đã được 

đề xuất ở chương 3 của luận án. 

  - Các biện pháp đã đề xuất được thực nghiệm thông qua việc tổ chức  

HĐN cho trẻ 5-6 tuổi ở trường MN, gồm: chơi trò chơi ĐVTCĐ, hoạt động 

trực nhật giờ ăn và qua các hoạt động trong cuộc sống hằng ngày. 

 4.1.3. Đối tượng, phạm vi và thời gian thực nghiệm 

 - TN được tiến hành tại 6 nhóm trẻ 5-6 tuổi ở 3 trường MN: 

 + Trường MN Quảng Thắng và trường MN Đông Vệ ở thành phố 

Thanh Hoá (Diện thành phố); 

  + Trường MN Định Tăng ở huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hoá (Diện 

nông thôn). 

 - TNSP được tiến hành qua 2 vòng: 

 + TNSP vòng 1 trong năm học 2014-2015: TNSP vòng 1 tiến hành ở 

diện hẹp nhằm thăm dò tính phù hợp của các biện pháp tập luyện KN HĐN 

cho trẻ 5-6 tuổi ở trường MN. 
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TNSP vòng 1: gồm 1 nhóm TN (nhóm 31 trẻ 5-6 tuổi tại trường MN 

Quảng Thắng, thành phố Thanh Hóa) và 1 nhóm ĐC (nhóm 31 trẻ 5-6 tuổi tại 

trường MN Đông Vệ, thành phố Thanh Hóa).  

 + TNSP vòng 2 trong năm học 2015-2016: TNSP vòng 2 ở diện rộng 

hơn nhằm kiểm chứng tính khả thi và tính hiệu quả của các biện pháp tập 

luyện KN HĐN cho trẻ 5-6 tuổi ở trường MN. 

TNSP vòng 2: gồm 3 nhóm TN (21 trẻ 5-6 tuổi tại trường MN Quảng 

Thắng, thành phố Thanh Hóa; 21 trẻ 5-6 tuổi tại trường MN Đông Vệ, thành 

phố Thanh Hóa; 20 trẻ 5-6 tuổi tại trường MN Định Tăng, huyện Yên Định, 

tỉnh Thanh Hóa) và 3 nhóm ĐC (21 trẻ 5-6 tuổi tại trường MN Quảng Thắng, 

thành phố Thanh Hóa; 21 trẻ 5-6 tuổi tại trường MN Đông Vệ, thành phố 

Thanh Hóa; 20 trẻ 5-6 tuổi tại trường MN Định Tăng, huyện Yên Định, tỉnh 

Thanh Hóa).  

 TNSP được tiến hành trong điều kiện GD bình thường ở trường MN. 

Nhóm TN và ĐC đều thực hiện Chương trình GDMN hiện hành. Nhóm TN thực 

hiện 2 hoạt động trên có áp dụng các biện pháp đã được đề xuất. Nhóm ĐC tổ 

chức các hoạt động GD trẻ theo hướng dẫn của Chương trình hiện hành.  

 4.1.4.  Quy trình thực nghiệm 

 - Chọn mẫu TN và ĐC tương đương nhau: 

 + Về số lượng trẻ, tỉ lệ trẻ trai và trẻ gái trong mỗi nhóm và mức độ 

hình thành KN HĐN. 

 + Trình độ chuyên môn nghiệp vụ GV của 2 nhóm TN và ĐC tương 

đương nhau và đều đạt chuẩn trở lên; 

 + Điều kiện gia đình trẻ (trình độ học vấn, nghề nghiệp của cha mẹ; 

điều kiện kinh tế...).  
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 - Bồi dưỡng GVMN làm TNSP, giúp họ nắm được mục đích, nội dung, 

cách thức tiến hành TNSP các biện pháp tập luyện KN HĐN cho trẻ đã được 

đề xuất. 

 - Chuẩn bị các điều kiện, phương tiện cần thiết cho quá trình TN.  

 - TNSP vòng 1 và TNSP vòng 2. 

  Ở cả 2 vòng TN đều được tiến hành theo các bước sau: 

 + Tiến hành đo trước TN về mức độ KN HĐN của trẻ ở 2 nhóm TN và 

ĐC bằng các bài tập đo. (Phụ lục 6) 

 + Tiến hành TNSP tác động: Thực hiện các biện pháp tập luyện KN 

HĐN đã được đề xuất ở nhóm TN. Trong quá trình tiến hành TN, người làm 

TN quan sát, ghi chép, trao đổi với GV để điều chỉnh kịp thời. 

 + Tiến hành đo sau TN về mức độ KN HĐN của trẻ ở 2 nhóm TN và 

ĐC bằng các bài tập đo (Phụ lục 6). 

 Kết quả được ghi theo mẫu phiếu quan sát trẻ (Phụ lục 7).  

4.2. Kết quả thực nghiệm sư phạm và phân tích kết quả  

 4.2.1. Kết quả đo trước, sau và theo dõi thực nghiệm sư phạm vòng 1 

 4.2.1.1. Kết quả đo trước TNSP vòng 1 (Phụ lục 5.1.1) 

Bảng 4.1: So sánh mức độ KN HĐN của trẻ nhóm TN và nhóm ĐC  

trước TNSP vòng 1 

 

Kĩ năng hoạt động nhóm 

Nhóm TN Nhóm ĐC 

m Mức 

độ 
m Mức 

độ 

1 KN hình thành và duy trì nhóm  1,12 TB 1,12 TB 

1.1 Lựa chọn và mời các bạn tham gia vào 

nhóm 

0,80 Yếu 0,77 Yếu 

1.2 Thỏa thuận về mục đích, nội dung hoạt 

động của nhóm 

1,74 TB 1,74 TB 

1.3 Thảo luận để phân công nhiệm vụ phù hợp 

với mỗi thành viên trong nhóm 

1,12 TB 1,16 TB 
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1.4 Xây dựng các qui tắc chung của nhóm 0,83 Yếu 0,83 Yếu 

2 KN giao tiếp theo nguyên tắc tương tác 

giữa các thành viên trong nhóm 

1,57 TB 1,56 TB 

2.1 Bày tỏ ý kiến cá nhân rõ ràng 1,09 TB 1,09 TB 

2.2 Lắng nghe, tôn trọng ý kiến của bạn 1,90 TB 1,83 TB 

2.3 Trao đổi giữa các thành viên trong nhóm 

để thực hiện tốt công việc của từng cá nhân 

và của nhóm 

1,29 TB 1,29 TB 

2.4 Chia sẻ, động viên bạn  2,03 Khá 2,03 Khá 

3 KN thực hiện công việc của nhóm  1,46 TB 1.43 TB 

3.1 Thỏa thuận về tiến trình thực hiện công 

việc 

0,93 Yếu 0,93 Yếu 

3.2 Chủ động nhận nhiệm vụ và tự giác, cố 

gắng thực hiện tốt nhiệm vụ được giao 

2,29 Khá 2,29 Khá 

3.3 Phối hợp thực hiện nhiệm vụ với các thành 

viên trong nhóm 

1,19 TB 1,12 TB 

3.4 Tự kiểm tra, đánh giá mình và đánh giá các 

thành viên trong nhóm 

1,45 TB 1,38 TB 

4 KN giải quyết xung đột xảy ra trong 

nhóm  

1,23 TB 1,23 TB 

4.1 Hành động, ứng xử theo quy tắc chung của 

nhóm 

0,87 Yếu 0,90 Yếu 

4.2 Kiềm chế cảm xúc và ý muốn của bản thân 1,80 TB 1,74 TB 

4.3 Tích cực, chủ động tìm phương án giải 

quyết xung đột xảy ra trong nhóm  

0,96 Yếu 0,93 Yếu 

4.4 Nhờ sự “trợ giúp” của GV hoặc của bạn 

khi cần thiết  

1,29 TB 1,38 TB 
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Biểu đồ 4.1: Mức độ KN HĐN của trẻ nhóm TN và nhóm ĐC 

 trước TNSP vòng 1 

 

 Kết quả đo trước TN ở trên cho thấy: KN HĐN của trẻ 5-6 tuổi nhìn 

chung ở mức trung bình. Chỉ có hai KN có số điểm đạt mức khá là KN Chia 

sẻ, động viên bạn và KN Chủ động nhận nhiệm vụ và tự giác, cố gắng thực 

hiện tốt nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, còn có KN có điểm số trung bình ở 

mức yếu, gồm các KN: Lựa chọn và mời các bạn tham gia vào nhóm; Xây dựng 

các qui tắc chung của nhóm; Thỏa thuận về tiến trình thực hiện công việc; Hành 

động, ứng xử theo quy tắc chung của nhóm; Tích cực, chủ động tìm phương án 

giải quyết xung đột xảy ra trong nhóm.  

 Như vậy, trước TNSP vòng 1, mức độ KN HĐN của trẻ ở cả nhóm TN và 

ĐC là tương đương nhau. Có sự không đồng đều về mức độ các KN và các 

nhóm KN, trong đó những KN ở mức yếu nhất có liên quan đến việc cùng phối 

hợp để thực hiện nhiệm vụ chung và giải quyết xung đột xảy ra trong nhóm. 

 4.2.1.1. Kết quả đo sau TNSP vòng 1 (Phụ lục 5.1.2) 

 Trong quá trình tiến hành TNSP vòng 1, trẻ nhóm TN bước đầu được 

tác động bằng các biện pháp đã được đề xuất ở chương 3 của luận án, gồm: 
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Thiết kế hoạt động tập luyện KN HĐN; Xây dựng môi trường tập luyện KN 

HĐN; Hướng dẫn trẻ thực hiện HĐN theo nguyên tắc tương tác, phối hợp, 

tích cực tham gia, chia sẻ; Khuyến khích, tạo cơ hội cho trẻ thực hành KN 

HĐN trong các hoạt động hằng ngày. 

 Có 2 loại HĐN được lựa chọn để tập luyện KN HĐN cho trẻ, đó là: 

hoạt động chơi trò chơi ĐVTCĐ; hoạt động trực nhật giờ ăn. Các HĐN này 

được tổ chức theo chế độ sinh hoạt hàng ngày của trẻ, trong thời gian trẻ 

khám phá chủ đề Trường Mầm non và chủ đề Tết Trung thu, đảm bảo để tất 

cả mọi trẻ được tham gia vào mỗi hoạt động ít nhất hai lần.  

 Cùng với thời gian tiến hành TN các biện pháp trên ở nhóm TN, trẻ 

nhóm ĐC cũng được tham gia vào những hoạt động GD phù hợp với yêu cầu 

của Chương trình GDMN hiện hành. Sau quá trình trẻ khám phá các chủ đề 

GD, việc đánh giá mức độ KN HĐN của trẻ được thực hiện thông qua quan 

sát trực tiếp trẻ hoạt động trong nhóm. (Cách thức tiến hành: Phụ lục 7). 

Bảng 4.2: So sánh mức độ KN HĐN của trẻ nhóm TN và nhóm ĐC 

sau TNSP vòng 1 

 

Kĩ năng hoạt động nhóm 

Nhóm TN Nhóm ĐC 

m 
Mức 

độ 
m 

Mức 

độ 

1 KN hình thành và duy trì nhóm  1,56 TB 1,21 TB 

1.1 Lựa chọn và mời các bạn tham gia vào nhóm 1,45 TB 0,87 Yếu 

1.2 
Thỏa thuận về mục đích, nội dung hoạt động 

của nhóm 
1,96 TB 1,83 TB 

1.3 
Thảo luận để phân công nhiệm vụ phù hợp 

với mỗi thành viên trong nhóm 
1,45 TB 1,22 TB 

1.4 Xây dựng các qui tắc chung của nhóm 1,41  0,93 Yếu 

2 
KN giao tiếp theo nguyên tắc tương tác 

giữa các thành viên trong nhóm 
1,84 TB 1,64 TB 

2.1 Bày tỏ ý kiến cá nhân rõ ràng 1,41 TB 1,19 TB 

2.2 Lắng nghe, tôn trọng ý kiến của bạn 2,12  1,93 TB 

2.3 
Trao đổi giữa các thành viên trong nhóm để 

thực hiện tốt công việc của từng cá nhân và 
1,64 TB 1,38 TB 
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của nhóm 

2.4 Chia sẻ, động viên bạn  2,19 Khá 2.09 Khá 

3 KN thực hiện công việc của nhóm  1,77 TB 1.52 TB 

3.1 Thỏa thuận về tiến trình thực hiện công việc 1,35 TB 1,06 TB 

3.2 
Chủ động nhận nhiệm vụ và tự giác, cố gắng 

thực hiện tốt nhiệm vụ được giao 
2,48 Khá 2,32 Khá 

3.3 
Phối hợp thực hiện nhiệm vụ với các thành 

viên trong nhóm 
1,48 TB 1,22 TB 

3.4 
Tự kiểm tra, đánh giá mình và đánh giá các 

thành viên trong nhóm 
1,77 TB 1,48 TB 

4 KN giải quyết xung đột xảy ra trong nhóm  1,60 TB 1,30 TB 

4.1 
Hành động, ứng xử theo quy tắc chung của 

nhóm 
1,32 TB 0,96 Yếu 

4.2 Kiềm chế cảm xúc và ý muốn của bản thân 2,03 Khá 1,83 TB 

4.3 
Tích cực, chủ động tìm phương án giải quyết 

xung đột xảy ra trong nhóm  
1,41 TB 1,03 TB 

4.4 
Nhờ sự “trợ giúp” của GV hoặc của bạn khi 

cần thiết  
1,64 TB 1,38 TB 
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Kết quả ở trên cho thấy, sau thời gian tiến hành TNSP vòng 1, tuy mức 

độ KN HĐN ở trẻ chưa cao nhưng đã thể hiện sự khác biệt đáng kể giữa 

nhóm ĐC và nhóm TN. 

Ở nhóm ĐC, các nhóm KN HĐN đều ở mức trung bình. Những hạn chế 

của trẻ trong HĐN chưa được khắc phục, thể hiện ở điểm số của các KN đạt 

mức yếu trước thời gian tiến hành TN không được cải thiện, vẫn chỉ dừng ở 

mức từ m=0,87 đến m=1,03 điểm. Chỉ có hai KN đạt mức khá là KN Chia sẻ, 

động viên bạn và KN Chủ động nhận nhiệm vụ và tự giác, cố gắng thực hiện 

tốt nhiệm vụ được giao.  

Nhìn chung, các KN HĐN của trẻ ở nhóm ĐC không có sự tiến bộ rõ rệt.  

Ở nhóm TN, kết quả đo sau TN vòng 1 cho thấy KN HĐN của trẻ đã 

đạt được những bước phát triển rất đáng kể: 

- Tất cả các nhóm KN HĐN có điểm số đạt mức trung bình trở lên. Đặc 

biệt, không còn trẻ nào có KN HĐN ở mức yếu. Số trẻ có KN HĐN đạt mức 

khá và tốt tăng lên nhiều, trong đó thể hiện rõ nhất là các KN: Lựa chọn và 

mời các bạn tham gia vào nhóm; Xây dựng các quy tắc chung của nhóm; Tích 

cực, chủ động tìm phương án giải quyết xung đột xảy ra trong nhóm; Hành 

động, ứng xử theo quy tắc chung của nhóm. 

- Các KN HĐN biểu hiện tương đối đồng đều ở các trẻ trong nhóm TN. 

Tính tự giác, chủ động trong HĐN của trẻ tăng cao: tham gia vào các HĐN, 

tất cả trẻ đều có ý thức tự giác, chủ động trong thực hiện nhiệm vụ được giao. 

Trẻ biết bàn bạc cùng nhau, giúp đỡ lẫn nhau để hoàn thành công việc chung. 

Khi gặp khó khăn, khi giữa trẻ xảy ra xung đột..., trẻ không lập tức đi tìm sự 

trợ giúp ở cô giáo mà biết trao đổi với bạn, nhẹ nhàng bày tỏ ý kiến, suy nghĩ 

của mình, cố gắng thuyết phục bạn, không giận dỗi, không cáu gắt hoặc bỏ dở 

công việc giữa chừng. Đặc biệt, khi trong nhóm có bạn phải nghỉ học nhiều vì 
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bị ốm, hoặc bạn mới chuyển đến lớp, còn chưa quen bạn, quen cô..., trẻ biết tỏ 

thái độ quan tâm đến bạn, sẵn sàng nhường đồ chơi cho bạn, rủ bạn cùng 

chơi, hướng dẫn và giúp đỡ bạn. Qua quan sát nhóm hoạt động của trẻ, có thể 

thấy trẻ thực sự đoàn kết, gắn bó với nhau, gắn bó với lớp, thích đi học, tin 

tưởng và vâng lời cô giáo. 

 - Sự phát triển KN HĐN của trẻ nhóm TN được thể hiện ở số KN đạt 

mức khá cao hơn nhiều so với trước TN: Nếu trước TN chỉ có hai KN đạt 

mức khá (là các KN: Chia sẻ, động viên bạn, Chủ động nhận nhiệm vụ và tự 

giác, cố gắng thực hiện tốt nhiệm vụ được giao), thì sau TN đã có 4 KN đạt 

mức khá, gồm các KN: Lắng nghe, tôn trọng ý kiến của bạn; Chia sẻ, động 

viên bạn; Chủ động nhận nhiệm vụ và tự giác, cố gắng thực hiện tốt nhiệm vụ 

được giao; Kiềm chế cảm xúc và ý muốn của bản thân.  

 Như vậy, kết quả đo sau TNSP vòng 1 đã cho thấy có sự khác biệt rõ 

ràng trong sự phát triển KN HĐN của trẻ giữa nhóm TN và nhóm ĐC: KN 

HĐN của trẻ nhóm ĐC phần lớn chỉ đạt mức trung bình, nhiều KN còn ở mức 

yếu. Trẻ nhóm TN đã thể hiện sự tiến bộ rõ hơn khi mức độ KN HĐN đều đạt 

từ trung bình trở lên, nhiều KN đạt mức khá và không còn KN nào ở mức yếu.  

 Kiểm định kết quả TNSP vòng 1 (Phụ lục 3): Kiểm định được tiến hành 

bằng phép thử T-Student cho nhóm không sóng đôi để tìm sự khác biệt giữa 

kết quả của 2 nhóm TN và ĐC. Với độ chính xác trên 98% (α<0,02), KN 

HĐN của trẻ nhóm TN cao hơn nhóm ĐC, các giá trị trung bình được xem là 

có ý nghĩa và xác suất P<0,02. Kết quả kiểm định chứng tỏ TN có tác động 

tích cực đến sự phát triển KN HĐN của trẻ. Điều này khẳng định các biện 

pháp được đề xuất là có tính khả thi, hiệu quả và giả thuyết khoa học đưa ra là 

đúng đắn.  
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 4.2.2. Kết quả đo trước, sau và theo dõi thực nghiệm sư phạm vòng 2 

 4.2.2.1. Kết quả đo trước TNSP vòng 2 (Phụ lục 5.2.1.) 

Bảng 4.3: So sánh mức độ KN HĐN của trẻ nhóm TN và nhóm ĐC  

trước TNSP vòng 2 

 

 

Kĩ năng hoạt động nhóm 

Nhóm TN Nhóm ĐC 

m 
Mức 

độ 
m 

Mức 

độ 

1 KN hình thành và duy trì nhóm  1,15 TB 1,15 TB 

1.1 Lựa chọn và mời các bạn tham gia vào nhóm 0,82 Yếu 0,82 Yếu 

1.2 
Thỏa thuận về mục đích, nội dung hoạt động 

của nhóm 
1,77 TB 1,77 TB 

1.3 
Thảo luận để phân công nhiệm vụ phù hợp 

với mỗi thành viên trong nhóm 
1,16 TB 1,14 TB 

1.4 Xây dựng các qui tắc chung của nhóm 0,85 Yếu 0,87 Yếu 

2 
KN giao tiếp theo nguyên tắc tương tác 

giữa các thành viên trong nhóm 
1,58 TB 1,58 TB 

2.1 Bày tỏ ý kiến cá nhân rõ ràng 1,09 TB 1,11 TB 

2.2 Lắng nghe, tôn trọng ý kiến của bạn 1,90 TB 1,88 TB 

2.3 

Trao đổi giữa các thành viên trong nhóm để 

thực hiện tốt công việc của từng cá nhân và 

của nhóm 

1,29 TB 1,32 TB 

2.4 Chia sẻ, động viên bạn  2,06 Khá 2,04 Khá 

3 KN thực hiện công việc của nhóm  1,44 TB 1,47 TB 

3.1 Thỏa thuận về tiến trình thực hiện công việc 0,91 Yếu 0,95 Yếu 

3.2 
Chủ động nhận nhiệm vụ và tự giác, cố gắng 

thực hiện tốt nhiệm vụ được giao 
2,25 Khá 2,27 Khá 

3.3 
Phối hợp thực hiện nhiệm vụ với các thành 

viên trong nhóm 
1,19 TB 1,22 TB 

3.4 
Tự kiểm tra, đánh giá mình và đánh giá các 

thành viên trong nhóm 
1,43 TB 1,45 TB 
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4 KN giải quyết xung đột xảy ra trong nhóm  1,25 TB 1,26 TB 

4.1 
Hành động, ứng xử theo quy tắc chung của 

nhóm 
0,88 Yếu 0,91 Yếu 

4.2 Kiềm chế cảm xúc và ý muốn của bản thân 1,83 TB 1,83 TB 

4.3 
Tích cực, chủ động tìm phương án giải quyết 

xung đột xảy ra trong nhóm  
0,95 Yếu 0,95 Yếu 

4.4 
Nhờ sự “trợ giúp” của GV hoặc của bạn khi 

cần thiết  
1,35 TB 1,38 TB 
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Biểu đồ 4.3: Mức độ KN HĐN của trẻ nhóm TN và nhóm ĐC  

trước TNSP vòng 2 

 

 Kết quả đo trước TNSP vòng 2 ở trên cho thấy: KN HĐN của trẻ 5-6 

tuổi nhìn chung mới đạt mức trung bình. Chỉ có hai KN là Chia sẻ, động viên 

bạn, Chủ động nhận nhiệm vụ và tự giác, cố gắng thực hiện tốt nhiệm vụ 

được giao có điểm trung bình ở mức khá. Đặc biệt, số KN HĐN ở mức yếu 

còn nhiều, gồm: KN Lựa chọn và mời các bạn tham gia vào nhóm; Xây dựng 

các quy tắc chung của nhóm; Thỏa thuận về tiến trình thực hiện công việc; 
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Hành động, ứng xử theo quy tắc chung của nhóm; Tích cực, chủ động tìm 

phương án giải quyết xung đột xảy ra trong nhóm. 

 Kết quả ở bảng trên cũng thể hiện sự không đồng đều giữa các KN và 

các nhóm KN, trong đó những KN ở mức yếu nhất có liên quan đến việc cùng 

lập kế hoạch cho công việc chung của nhóm, cùng phối hợp để thực hiện 

nhiệm vụ chung và giải quyết xung đột xảy ra trong nhóm. 

 Quan sát quá trình HĐN của trẻ ở cả hai nhóm TN và ĐC cho thấy, tính 

chủ động, tích cực, độc lập của trẻ nhìn chung còn thấp. Những trẻ đi học đều, 

thường xuyên được cô giáo cho tham gia vào các hoạt động ở lớp và được gia 

đình quan tâm (cha mẹ hạn chế việc trẻ ngồi một mình xem truyền hình hoặc 

chơi trò chơi điện tử mà dành nhiều thời gian chơi với trẻ; tạo điều kiện để trẻ 

được vui chơi cùng những trẻ khác ở khu dân cư, được giao tiếp nhiều với 

mọi người...) tỏ ra có ý thức tự giác và có trách nhiệm hơn khi thực hiện 

những nhiệm vụ của nhóm/lớp. Đặc biệt, cách thức tác động đến trẻ từ gia 

đình, cô giáo có ảnh hưởng lớn đến thái độ và hành vi ứng xử của trẻ trong 

hoạt động cùng các bạn: những trẻ biết cách chia sẻ, quan tâm, không ích kỉ 

mà luôn nhường nhịn, tôn trọng bạn là những trẻ có bố mẹ rất kiên nhẫn với 

trẻ, luôn cố gắng hiểu trẻ (hiểu nhu cầu, nguyện vọng, khả năng riêng của con 

mình để GD phù hợp), không quát mắng hay áp đặt nhưng cũng nghiêm khắc 

đúng lúc và không quá nuông chiều. Ngược lại, những trẻ có gia đình ít quan 

tâm, bố mẹ ít dành thời gian cho trẻ, quá khắt khe hoặc quá nuông 

chiều...thường rất khó thích ứng với hoạt động của nhóm/lớp, nhút nhát, thiếu 

tự tin hoặc dễ cáu gắt với bạn, ích kỉ, không biết nhường nhịn, chia sẻ. Thực 

tế này cùng với những hạn chế về điều kiện, môi trường hoạt động ở trường 

MN, sự thiếu kinh nghiệm và KN tổ chức các HĐN cho trẻ của GVMN là 

nguyên nhân dẫn tới KN HĐN của trẻ 5-6 tuổi còn yếu và chưa đồng đều. 
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 Như vậy, mức độ KN HĐN của trẻ ở cả nhóm TN và ĐC trước TNSP 

vòng 2 là tương đương nhau. 

 4.2.2.2. Kết quả đo sau TNSP vòng 2 (Phụ lục 5.2.2) 

 Trong quá trình tiến hành TNSP vòng 2, trẻ nhóm TN được tác động 

bằng các biện pháp đã được đề xuất ở chương 3, gồm: 1. Thiết kế hoạt động 

tập luyện KN HĐN; 2. Xây dựng môi trường tập luyện KN HĐN; 3. Hướng 

dẫn trẻ thực hiện HĐN theo nguyên tắc tương tác, phối hợp, tích cực tham 

gia, chia sẻ; 4. Khuyến khích, tạo cơ hội cho trẻ thực hành KN HĐN trong các 

hoạt động hằng ngày.   

 Các biện pháp trên được sử dụng linh hoạt trong quá trình thiết kế và tổ 

chức các dạng HĐN phù hợp với trẻ (hoạt động chơi trò chơi ĐVTCĐ; hoạt 

động trực nhật giờ ăn) để tập luyện KN HĐN cho trẻ (đảm bảo để tất cả mọi 

trẻ tham gia vào mỗi hoạt động ít nhất hai lần). Các HĐN này được tổ chức 

theo chế độ sinh hoạt hàng ngày của trẻ, trong thời gian trẻ khám phá chủ đề 

Gia đình, chủ đề Tết và Mùa xuân.  

 Trong thời gian tiến hành TNSP vòng 2, trẻ ở nhóm ĐC cũng được 

tham gia vào những hoạt động GD phù hợp với yêu cầu của Chương trình 

GDMN hiện hành để khám phá chủ đề Gia đình và chủ đề Tết và mùa xuân. 

 Sau quá trình trẻ khám phá các chủ đề GD, việc đánh giá mức độ KN 

HĐN ở trẻ được tiến hành thông qua quan sát trực tiếp quá trình trẻ hoạt động 

trong nhóm. (Cách thức tiến hành: Xem Phụ lục 7). 

 Kết quả đo sau TNSP vòng 2 thể hiện ở bảng sau: 

Bảng 4.4: So sánh mức độ KN HĐN của trẻ nhóm TN và nhóm ĐC  

sau TNSP vòng 2 

 

Kĩ năng hoạt động nhóm 

Nhóm TN Nhóm ĐC 

m Mức 

độ 
m Mức 

độ 

1 KN hình thành và duy trì nhóm  1,85 TB 1,29 TB 
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1.1 Lựa chọn và mời các bạn tham gia vào nhóm 1,96 TB 0,91 Yếu 

1.2 Thỏa thuận về mục đích, nội dung hoạt động 

của nhóm 
2,08 Khá 1,82 TB 

1.3 Thảo luận để phân công nhiệm vụ phù hợp 

với mỗi thành viên trong nhóm 
2,09 Khá 1,51 TB 

1.4 Xây dựng các qui tắc chung của nhóm 1,29 TB 0,93 Yếu 

2 KN giao tiếp theo nguyên tắc tương tác 

giữa các thành viên trong nhóm 
1,88 TB 1,64 TB 

2.1 Bày tỏ ý kiến cá nhân rõ ràng 1,33 TB 1,12 TB 

2.2 Lắng nghe, tôn trọng ý kiến của bạn 2,08 Khá 1,91 TB 

2.3 Trao đổi giữa các thành viên trong nhóm để 

thực hiện tốt công việc của từng cá nhân và 

của nhóm 

1,74 TB 1,35 TB 

2.4 Chia sẻ, động viên bạn  2,40 Khá 2,20 Khá 

3 KN thực hiện công việc của nhóm  1,93 TB 1,56 TB 

3.1 Thỏa thuận về tiến trình thực hiện công việc 1,17 TB 0,96 Yếu 

3.2 Chủ động nhận nhiệm vụ và tự giác, cố gắng 

thực hiện tốt nhiệm vụ được giao 
2,59 Khá 2,32 Khá 

3.3 Phối hợp thực hiện nhiệm vụ với các thành 

viên trong nhóm 
1,91 TB 1,41 TB 

3.4 Tự kiểm tra, đánh giá mình và đánh giá các 

thành viên trong nhóm 
2,06 Khá 1,56 TB 

4 KN giải quyết xung đột xảy ra trong nhóm  2,01 Khá 1,34 TB 

4.1 Hành động, ứng xử theo quy tắc chung của 

nhóm 
1,98 TB 0,98 Yếu 

4.2 Kiềm chế cảm xúc và ý muốn của bản thân 2,01 Khá 1,87 TB 

4.3 Tích cực, chủ động tìm phương án giải quyết 

xung đột xảy ra trong nhóm  
1,83 TB 0,98 Yếu 

4.4 Nhờ sự “trợ giúp” của GV hoặc của bạn khi 

cần thiết  
2,24 Khá 1,56 TB 
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Biểu đồ 4.4: Mức độ KN HĐN của trẻ nhóm TN và nhóm ĐC  

 sau TNSP vòng 2 

 

Kết quả ở trên cho thấy, sau thời gian tiến hành TNSP vòng 2, KN 

HĐN của trẻ đã có những bước tiến bộ mới. Tuy mức độ KN HĐN chưa cao 

nhưng đã thể hiện sự khác biệt đáng kể giữa nhóm ĐC và nhóm TN. 

 Ở nhóm ĐC: Đa số các KN HĐN đều ở mức trung bình. Các KN đạt 

mức yếu trước TN có điểm số không được cải thiện nhiều, vẫn dừng ở mức từ 

m=0,91 đến 0,98 điểm. Chỉ có hai KN đạt mức khá là KN Chủ động nhận 

nhiệm vụ và tự giác, cố gắng thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, KN Chia sẻ, 

động viên bạn.  

So với thời gian trước TNSP vòng 2, mức độ các loại KN HĐN của trẻ 

nhóm ĐC không có nhiều thay đổi rõ rệt: điểm số trung bình cho từng KN 

nhìn chung có tăng lên nhưng mức tăng rất ít (chỉ từ 0,01 đến 0,37 điểm). 

Trong số các KN có mức điểm trung bình m tăng, cao nhất là các KN: Thỏa 

thuận về mục đích, nội dung hoạt động của nhóm; Phối hợp thực hiện nhiệm 

vụ với các thành viên trong nhóm; Nhờ sự “trợ giúp” của GV hoặc của bạn 
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khi cần thiết. Qua quan sát thực tế cho thấy, sự thay đổi này cũng là kết quả 

của việc thực hiện đúng yêu cầu của Chương trình GDMN hiện hành, GVMN 

đã tổ chức các hoạt động GD phù hợp với mục tiêu phát triển toàn diện cho 

trẻ 5-6 tuổi. Vì thời gian tiến hành TNSP vòng 2 (với chủ đề Gia đình; Tết và 

mùa xuân) là vào cuối học kỳ I (tháng 11, 12/2015) nên số trẻ trong lớp đã ổn 

định, những trẻ mới đi học (hoặc chuyển lớp, chuyển trường) đã dần quen với 

trường, lớp, cô giáo, bạn bè...nên sự tham gia của trẻ vào các hoạt động ở lớp 

MG cũng mang tính chủ động và tích cực hơn. Trẻ bước đầu biết tự giác thực 

hiện công việc được giao, thực hiện đúng nội quy của lớp theo yêu cầu của 

GV (tự giác hoàn thành phần việc của mình; không tranh dành đồ dùng, đồ 

chơi với bạn...).  

Như vậy, nhìn chung các KN HĐN của trẻ ở nhóm ĐC không ổn định, 

không đồng đều và không có sự tiến bộ rõ rệt so với thời gian trước TNSP 

vòng 2. 

Ở nhóm TN: Kết quả đo sau TNSP vòng 2 cho thấy KN HĐN của trẻ đã 

đạt được những bước phát triển rất đáng kể: 

 - Tất cả các KN HĐN của trẻ có điểm số đạt mức trung bình trở lên 

(m=1,17 đến m=2,59 điểm). Đặc biệt, không còn trẻ nào có KN HĐN ở mức 

yếu. Các KN có điểm trung bình ở mức khá tăng cao: Trước TNSP vòng 2 chỉ 

có hai KN đạt mức khá, đó là các KN: Chủ động nhận nhiệm vụ và tự giác, cố 

gắng thực hiện tốt nhiệm vụ được giao và Chia sẻ, động viên bạn. Sau TNSP 

vòng 2 đã có nhiều KN đạt mức khá, gồm các KN: Thảo luận để phân công 

nhiệm vụ phù hợp với mỗi thành viên trong nhóm; Lắng nghe, tôn trọng ý kiến 

của bạn; Chia sẻ, động viên bạn; Chủ động nhận nhiệm vụ và tự giác, cố 

gắng thực hiện tốt nhiệm vụ được giao; Tự kiểm tra, đánh giá mình và đánh 
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giá các thành viên trong nhóm; Kiềm chế cảm xúc và ý muốn của bản thân; 

Nhờ sự “trợ giúp” của GV hoặc của bạn khi cần thiết. 

Số trẻ có KN HĐN đạt mức khá và tốt tăng lên nhiều, trong đó thể hiện 

rõ nhất là các KN: Lựa chọn và mời các bạn tham gia vào nhóm; Thảo luận 

để phân công nhiệm vụ phù hợp với mỗi thành viên trong nhóm; Hành động, 

ứng xử theo quy tắc chung của nhóm; Tích cực, chủ động tìm phương án giải 

quyết xung đột xảy ra trong nhóm; Phối hợp thực hiện nhiệm vụ với các thành 

viên trong nhóm; Tự kiểm tra, đánh giá mình và đánh giá các thành viên 

trong nhóm. 

- Sau TNSP vòng 2, cả 4 nhóm KN HĐN của trẻ đều có sự phát triển rõ 

nét với điểm số trung bình m của các nhóm KN tăng từ 0,30 đến 0,76 điểm 

(Xem Phụ lục 5.2.3, 5.2.4, 5.2.5), trong đó mức tăng cao nhất là nhóm KN 

Hình thành và duy trì nhóm; nhóm KN Thực hiện công việc của nhóm; nhóm 

KN Giải quyết xung đột xảy ra trong nhóm. Tuy điểm số này vẫn còn chưa 

đạt đến mức khá, tốt, nhưng với tỉ lệ điểm số tăng tương đối đồng đều như 

trên chứng tỏ các biện pháp tập luyện KN HĐN được sử dụng trong quá trình 

tiến hành TNSP vòng 2 bước đầu đã thực sự phát huy hiệu quả. 

Từ kết quả nêu trên có thể khẳng định rằng, sau TNSP vòng 2 KN 

HĐN của trẻ nhóm TN có sự tiến bộ rõ rệt và tương đối đồng đều ở cả 4 

nhóm KN HĐN. 

Kiểm định kết quả TNSP vòng 2 (Xem phụ lục 3): Kiểm định được tiến 

hành bằng phép thử T-Student cho nhóm không sóng đôi để tìm sự khác biệt 

giữa kết quả của 2 nhóm TN và ĐC. Với độ chính xác trên 98% (α<0,02), KN 

HĐN của trẻ nhóm TN cao hơn nhóm ĐC, các giá trị trung bình được xem là 

có ý nghĩa và xác suất P<0,02. Kết quả kiểm định chứng tỏ TN có tác động 

tích cực đến sự phát triển KN HĐN của trẻ. Điều này khẳng định các biện 
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pháp được đề xuất là có tính khả thi, hiệu quả và giả thuyết khoa học đưa ra là 

đúng đắn. 

4.2.3. Đánh giá chung về kết quả thực nghiệm sư phạm 

          Cả 2 vòng TNSP đều thực nghiệm 4 biện pháp tập luyện KN HĐN đã 

được đề xuất ở chương 3 của luận án, gồm: 1. Thiết kế hoạt động tập luyện 

KN HĐN; 2. Xây dựng môi trường tập luyện KN HĐN; 3. Hướng dẫn trẻ 

thực hiện HĐN theo nguyên tắc tương tác, phối hợp, tích cực tham gia, chia 

sẻ; 4. Khuyến khích, tạo cơ hội cho trẻ thực hành KN HĐN trong các hoạt 

động hằng ngày. 

 Các biện pháp trên được thực nghiệm thông qua việc tổ chức cho trẻ 5-

6 tuổi chơi trò chơi ĐVTCĐ, hoạt động trực nhật giờ ăn và các hoạt động 

hằng ngày. 

          - TNSP vòng 1 được tiến hành trong thời gian ngắn và phạm vi hẹp (31 

trẻ 5-6 tuổi ở 01 lớp MG lớn của 01 trường MN) nhằm thăm dò tính phù hợp 

của các biện pháp đã đề xuất. Kết quả thu được qua quan sát, trao đổi với 

GVMN và qua khảo sát trên trẻ bước đầu cho thấy các biện pháp và hướng 

dẫn sử dụng các biện pháp là phù hợp, có tính khả thi và đã tác động tích cực, 

có kết quả đối với việc tập luyện KNHĐN của trẻ (qua so sánh với nhóm 

ĐC). Đây là cơ sở để tiếp tục thực hiện TNSP vòng 2.  

          - TNSP vòng 2 tiến hành trên diện rộng rộng hơn (62 trẻ ở 03 lớp MG 

lớn của 03 trường MN) nhằm xem xét tính khả thi và tính hiệu quả của các 

biện pháp đã đề xuất, đồng thời tiếp tục kiểm chứng giả thuyết khoa học của 

đề tài.  

 Ngoài ra, từ kinh nghiệm TNSP vòng 1, ở vòng 2 có lưu ý GVMN một 

số điểm sau:  
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+ Chú trọng nhiều hơn đến việc hướng dẫn trẻ những KN thực hiện 

nhiệm vụ trong HĐN (thông qua sự phối hợp linh hoạt các phương pháp 

hướng dẫn trực tiếp, hướng dẫn gián tiếp và tác động đến cả nhóm hoạt động 

của trẻ, giúp trẻ thực hiện có hiệu quả nhất những phần việc đã được phân 

công), đồng thời quan tâm đến mối quan hệ qua lại giữa trẻ với nhau, hướng 

dẫn trẻ biết ứng xử đúng đắn với bạn, biết cùng nhau tự xử lý những vấn đề 

nảy sinh trong quá trình hoạt động... 

        + Quan tâm hơn đến những trẻ có KN HĐN ở mức yếu (tạo ra các tình 

huống hấp dẫn để thu hút trẻ tham gia vào HĐN cùng các bạn; hướng dẫn trẻ 

cách trao đổi, bàn bạc, chia sẻ với bạn; gợi ý cách giải quyết những xung đột 

nảy sinh trong quá trình hoạt động...) và chú ý đến đặc điểm cá nhân của mỗi 

trẻ để lựa chọn cách tác động phù hợp. Nếu trẻ gặp khó khăn (thực hiện 

nhiệm vụ quá chậm, không theo kịp với nhịp độ chung của nhóm; không biết 

tự kiểm tra, tự đánh giá kết quả công việc của mình...), GV đề nghị những trẻ 

thực hiện tốt trong nhóm hướng dẫn và giúp đỡ bạn (hoặc trực tiếp hướng dẫn 

trẻ, nếu cần). 

+ Tăng cường phối hợp với gia đình trong việc tập luyện KN HĐN cho 

trẻ: trao đổi, đề nghị phụ huynh tạo điều kiện, tạo cơ hội để trẻ được giao tiếp 

nhiều hơn với bạn bè, mọi người xung quanh khi về nhà, hướng dẫn phụ 

huynh cách tổ chức những hoạt động cùng trẻ ở gia đình; đề nghị phụ huynh 

cùng với trẻ trong lớp chuẩn bị môi trường cho trẻ hoạt động (sưu tầm các vật 

liệu có nguồn gốc thiên nhiên, phế liệu...để làm đồ dùng, đồ chơi; sắp xếp và 

trang trí khu vực hoạt động...). 

 - Kết quả TNSP vòng 2 cho thấy sự tiến bộ rõ rệt hơn của trẻ về KN 

HĐN qua so sánh đo trước và sau TN, qua quan sát và so sánh nhóm TN và 

nhóm ĐC sau TN, cụ thể là: 
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+ Tất cả trẻ ở nhóm TN rất tích cực, chủ động tham gia vào các HĐN. 

Những trẻ trước TNSP còn nhút nhát, phụ thuộc nhiều vào sự hướng dẫn, trợ 

giúp của cô giáo...đã dần dần trở nên mạnh dạn và tự tin hơn. Chế độ sinh 

hoạt hàng ngày của trẻ được  tổ chức hợp lý, khoa học đã giúp hình thành ở 

trẻ ý thức tổ chức, kỉ luật và thói quen sinh hoạt có nề nếp. Đây cũng là cơ sở 

để quá trình tập luyện KN HĐN cho trẻ đạt kết quả cao. GV luôn tạo cơ hội 

để trẻ được phát huy tính chủ động và sự sáng tạo trong hoạt động, không gò 

bó, áp đặt mà tôn trọng trẻ, khuyến khích trẻ bày tỏ ý kiến, nguyện vọng của 

mình, đồng thời hướng dẫn trẻ cách tương tác với bạn, phối hợp cùng nhau để 

thực hiện công việc của nhóm và giải quyết được những vấn đề xảy ra. Nhìn 

chung, KN HĐN của trẻ có những biểu hiện tích cực theo hướng phát triển 

như sau: 

+ Trẻ chủ động tham gia vào HĐN trên cơ sở xác định nhiệm vụ chung 

(rủ bạn cùng tham gia, tạo nhóm hoạt động...). Khi một nhóm quá đông và cô 

giáo đề nghị trẻ chuyển sang nhóm khác để đảm bảo cân đối số trẻ giữa các 

nhóm, phần lớn trẻ đều vui vẻ, sẵn sàng chấp nhận và nhanh chóng hòa nhập 

vào nhóm mới. 

Nhóm hoạt động của trẻ lớn dần: Lúc đầu chỉ hình thành được những 

nhóm nhỏ 2-3 trẻ và có sự trợ giúp của GV (tạo tình huống để hướng trẻ vào 

một nhiệm vụ chung; gợi ý, hướng dẫn, giúp đỡ trẻ mời bạn cùng tham gia 

vào nhóm...). Dần dần trẻ đã có KN tự tạo nhóm (chủ động nói ra nguyện 

vọng của mình và rủ bạn cùng chơi, mời thêm bạn khác vào nhóm khi nhận 

thấy số bạn trong nhóm chưa đủ để thực hiện nhiệm vụ đã đề ra; chọn nhóm 

hoạt động qua thẻ tên, ký hiệu...). 

Khi tham gia vào HĐN, trẻ không chỉ cùng nhau xác định và thống 

nhất mục đích hành động mà còn biết bàn bạc để xây dựng các qui tắc chung 
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của nhóm. Tuy các qui tắc này còn rất đơn giản, chủ yếu gắn với trách nhiệm 

của mỗi cá nhân trong nhóm nhưng đã có tác dụng định hướng cho quá trình 

hoạt động của trẻ, giúp trẻ gắn kết với nhau và có ý thức tự giác hơn trong 

việc thực hiện nhiệm vụ chung mà nhóm đã đề ra. Chẳng hạn như: không tự ý 

rời bỏ nhóm khi đang thực hiện hoạt động; chấp nhận sự phân công khi đã có 

sự thống nhât trong nhóm; tự giác hoàn thành nhiệm vụ được phân công, 

không làm ảnh hưởng đến bạn; không cãi nhau, không tranh dành (đồ chơi, 

phương tiện hoạt động...) với bạn; nếu gặp khó khăn phải cùng nhau bàn bạc 

để tìm cách giải quyết (hoặc nhờ sự giúp đỡ của cô giáo); tự thu dọn đồ dùng, 

đồ chơi khi kết thúc hoạt động... 

+ Trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao: Trẻ biết phối hợp với nhau 

trong suốt quá trình hoạt động trên cơ sở mỗi người nhận thức được vai trò 

của mình trong nhóm. Chẳng hạn: trẻ xác định rõ vị trí của mình (là nhóm 

trưởng hay thành viên?). Nhóm trưởng có quyền phân công nhiệm vụ cụ thể 

cho mỗi thành viên và nhắc nhở các bạn thực hiện tốt nhiệm vụ. Còn với vị trí 

là một thành viên, trẻ phải tuân theo những quy tắc chung của nhóm, không tự 

ý làm theo cách của mình mà cần trao đổi, bàn bạc với bạn.... 

Trước khi bắt đầu hoạt động, trẻ biết cùng nhau lập kế hoạch cho công 

việc chung và phân công nhiệm vụ cho nhau. Chẳng hạn: nhóm trẻ chơi trò 

chơi “Gia đình” (5 trẻ) cùng thống nhất nhiệm vụ chung là “chuẩn bị bữa tiệc 

mừng sinh nhật mẹ”, trong đó bao gồm những công việc cụ thể (đi chợ mua 

thực phẩm, sơ chế thực phẩm, nấu các món ăn, bày bàn ăn...). Mỗi trẻ tự nói 

ra nguyện vọng của mình (muốn làm gì, làm như thế nào, cùng với ai?...) 

hoặc nhóm trưởng (vai Mẹ) chủ động hỏi ý kiến các bạn (Bạn muốn làm gì, 

cùng với ai? Bạn muốn làm như thế nào?...), sau đó các thành viên trong 

nhóm sẽ trao đổi, bàn bạc để đi đến thống nhất (phân công nhiệm vụ cụ thể 
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cho từng người: bạn A. và B. đi mua thực phẩm; bạn C., D. chuẩn bị đồ dùng, 

dụng cụ để nấu các món ăn; bạn E. sẽ chuẩn bị lọ hoa, bánh kem và sắp xếp 

bàn ăn; 2 bạn đi mua thực phẩm về và cùng sơ chế, giúp nấu các món ăn...). 

Tuy quá trình trao đổi, bàn bạc của trẻ trong nhóm vẫn cần có sự theo dõi, 

hướng dẫn của người lớn (chẳng hạn: khi có quá nhiều trẻ cùng muốn thực 

hiện một nhiệm vụ và nhóm trưởng tỏ ra lúng túng, không thể quyết định 

được), nhưng nhìn chung trẻ ở nhóm TN đã thể hiện ý thức tuân thủ những 

quy tắc chung khi tham gia vào HĐN một cách tự giác, chấp nhận sự phân 

công và không tỏ ra bực bội hay khó chịu với bạn. 

Nhờ có sự thống nhất về nhiệm vụ chung và xác định trách nhiệm cụ 

thể của từng cá nhân nên trong quá trình hoạt động, mỗi trẻ luôn cố gắng làm 

tốt công việc của mình, đồng thời quan sát các bạn trong nhóm để trao đổi, 

nêu ý kiến, điều chỉnh hành động của bản thân...nhằm đảm bảo cho nhiệm vụ 

chung được thực hiện tốt nhất. Nếu trong nhóm có bạn không chú ý làm việc, 

làm không đúng với những thỏa thuận ban đầu, hoặc bỏ dở giữa chừng...thì 

các bạn khác (đặc biệt là nhóm trưởng) nhắc nhở, yêu cầu làm lại...Khi công 

việc đã hoàn thành, dưới sự gợi ý, khích lệ của GV, trẻ bước đầu biết tự đánh 

giá quá trình hoạt động của mình và đánh giá lẫn nhau: hôm nay đã làm được 

những gì, có như mong muốn ban đầu (của chính mình và của cả nhóm) 

không? Cái gì đã làm tốt, vì sao? Cái gì còn chưa làm tốt? Ở lần hoạt động tới 

nên làm thế nào để đạt kết quả tốt hơn?... 

+ Sự tương tác giữa trẻ với nhau trong quá trình HĐN tương đối tốt, thể 

hiện ở việc trẻ chủ động trò chuyện, trao đổi với bạn, biết bày tỏ ý kiến cá nhân, 

đồng thời chú ý lắng nghe người khác với thái độ tôn trọng. Trẻ cũng dần dần 

học được cách chấp nhận sự phân công, chấp nhận “thỏa hiệp” nếu nhận thấy 

mong muốn hay những đề nghị của mình không phù hợp với mục đích chung và 



 

123 

không được các bạn trong nhóm chấp thuận. Khả năng tương tác của trẻ trong 

quá trình HĐN còn được thể hiện ở việc trẻ sẵn sàng hướng dẫn, giúp đỡ, chia sẻ 

với bạn nếu bạn gặp khó khăn hoặc khi bạn thực hiện công việc còn chậm để 

đảm bảo nhiệm vụ chung được hoàn thành nhanh nhất và với kết quả tốt nhất. 

+ Trẻ có KN giải quyết xung đột xảy ra trong nhóm. Khi giữa các thành 

viên có sự bất đồng hoặc không thống nhất ý kiến, trẻ đã cố gắng tuân thủ những 

quy định chung, kiềm chế cảm xúc cá nhân của mình (sự nóng giận, nước mắt, 

những lời nói không lịch sự...), nhẹ nhàng trò chuyện với bạn, bày tỏ suy nghĩ 

của bản thân, nhắc nhở bạn thực hiện trách nhiệm được giao...Nếu sau những 

cố gắng đó mà vấn đề vẫn không thể giải quyết được, trẻ nhờ sự giúp đỡ của 

cô giáo. Ví dụ: trong trò chơi “Gia đình”, khi cháu Mai đang say sưa với việc 

bày các “món ăn” lên bàn ăn thì cháu Lan (được giao nhiệm vụ “đi chợ mua 

thực phẩm”) đi đến, tự ý sắp xếp lại theo ý mình vì cho rằng Mai làm như vậy 

không đúng. Dù rất bất ngờ nhưng Mai vẫn tỏ ra bình tĩnh, không nổi nóng 

với bạn mà nhẹ nhàng đề nghị Lan không được làm như vậy, Mai đang làm 

đúng như đã thống nhất cùng các bạn trước khi bắt đầu trò chơi...Nhờ thái độ 

đúng mực đó của Mai mà cháu Lan đã nhận ra lỗi của mình và tiếp tục hoàn 

thành việc “đi chợ” mua thêm thực phẩm để nấu những món ngon chúc mừng  

sinh nhật mẹ... 

Quan sát quá trình tổ chức các HĐN cho trẻ nhóm TN cho thấy, việc 

phát triển ở trẻ KN giải quyết các vấn đề xảy ra trong quá trình HĐN phụ 

thuộc nhiều vào sự hướng dẫn và giúp đỡ đúng lúc của GV. Nếu mỗi lần trẻ 

gặp khó khăn mà cô giáo giúp đỡ ngay (bằng cách làm hộ, lấy giúp đồ chơi, 

sửa chữa sản phẩm của trẻ, đưa ra cách giải quyết cho những xung đột giữa 

trẻ với nhau...) sẽ làm hạn chế việc phát triển ở trẻ tính chủ động, linh hoạt, 

sáng tạo trong quá trình hoạt động. Thường xuyên nhận được ngay sự trợ giúp 
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từ người lớn càng khiến trẻ dễ trở nên thụ động, ỷ lại, không dám tự tin vào 

khả năng của bản thân. Do vậy, GV phải thực sự hiểu trẻ, tạo cơ hội để trẻ 

được tự trải nghiệm trong nhiều tình huống, hoàn cảnh khác nhau, khéo léo 

khuyến khích và động viên trẻ, không nên e ngại việc trẻ có thể mắc lỗi vì khi 

được tự mình sửa sai cũng là một cách để trẻ tự trưởng thành hơn. 

Kết luận chương 4 

 1. Kết quả nghiên cứu cho thấy: Trước TNSP, KN HĐN của trẻ ở cả 2 

nhóm TN và ĐC là tương đương nhau. Phần lớn KN HĐN của trẻ ở mức độ 

trung bình.  

 2. Trong quá trình TNSP, trẻ ở nhóm TN đã được tham gia vào các 

hình thức HĐN đa dạng, phù hợp với đặc điểm lứa tuổi của trẻ. GVMN vận 

dụng phối hợp, có hiệu quả các biện pháp tập luyện KN HĐN và có cách tác 

động đến trẻ linh hoạt, kích thích trẻ hứng thú hoạt động, phát huy tối đa tính 

độc lập, tự giác, chủ động và sáng tạo của trẻ, đồng thời gắn kết trẻ với nhau 

vì mục đích chung của nhóm.   

 Sau TNSP, mức độ phát triển KN HĐN của trẻ nhóm TN cao hơn nhóm 

ĐC. Trẻ ở nhóm TN thể hiện rõ sự tự giác, tích cực, chủ động và tinh thần trách 

nhiệm khi tham gia vào HĐN. Các KN HĐN của trẻ nhóm TN đều có những 

tiến bộ đáng kể, đặc biệt là KN tương tác giữa các thành viên và KN giải quyết 

xung đột xảy ra trong nhóm. Kết quả kiểm định thống kê đã khẳng định sự khác 

biệt có ý nghĩa giữa 2 nhóm TN và ĐC. Và do đó, các biện pháp tập luyện KN 

HĐN đã có tác động tích cực đến sự phát triển KN HĐN của trẻ. 

 3. Kết quả của 2 vòng TNSP đã khẳng định tính khả thi và hiệu quả GD 

của các biện pháp tập luyện KN HĐN cho trẻ 5-6 tuổi, đồng thời chứng minh 

giả thuyết khoa học đã đưa ra là đúng. 
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KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

 

 1. Kết luận 

 Từ những kết quả nghiên cứu đã được trình bày có thể đưa ra một số 

kết luận như sau: 

   1.1. Kĩ năng HĐN là hành động phối hợp có kết quả với các thành 

viên trong nhóm nhằm đạt được mục tiêu chung. KN HĐN rất quan trọng và 

cần thiết để giúp trẻ thích ứng với đời sống xã hội và phát triển cá nhân. 

Tập luyện KN là thực hiện lặp đi lặp lại nhiều lần các thao tác theo 

trình tự cần thiết trong các tình huống đa dạng nhằm tăng sự thuần thục của 

KN. Bốn nhóm KN HĐN cần tập luyện cho trẻ 5-6 tuổi, gồm: KN hình thành 

và duy trì nhóm; KN giao tiếp theo nguyên tắc tương tác giữa các thành viên 

trong nhóm; KN thực hiện công việc của nhóm; KN giải quyết xung đột xảy 

ra trong nhóm. 

1.2. Kết quả khảo sát thực trạng cho thấy: 

- GVMN hiện nay đã có nhận thức đúng đắn về tầm quan trọng của KN 

HĐN đối với việc chuẩn bị cho trẻ 5-6 tuổi những điều kiện cần thiết để vào 

học tiểu học và đã sử dụng một số biện pháp tập luyện KN HĐN cho trẻ 

thông qua các hoạt động GD ở trường MN. Tuy nhiên, việc tập luyện KN 

HĐN cho trẻ 5-6 tuổi ở trường MN vẫn còn một số hạn chế: 

+ GVMN còn lúng túng và gặp khó khăn trong việc thiết kế các hoạt 

động tập luyện KN HĐN và xây dựng môi trường tập luyện KN HĐN cho trẻ; 

+ GVMN chưa thực sự quan tâm đến việc hướng dẫn trẻ tương tác, 

phối hợp, tích cực tham gia, chia sẻ cùng nhau trong HĐN, đồng thời chưa 

thực sự tận dụng và tạo cơ hội cho trẻ thực hành KN HĐN trong các hoạt 

động hằng ngày. 
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 - KN HĐN của trẻ 5-6 tuổi chỉ đạt ở mức trung bình. Những KN tốt 

nhất là Nhận và thực hiện nhiệm vụ được giao với tinh thần trách nhiệm cao 

và Nhờ sự “trợ giúp” của người khác khi cần thiết. Những KN yếu nhất là 

các KN giải quyết xung đột xảy ra trong nhóm và một số KN có liên quan đến 

sự hợp tác cùng nhau trong quá trình hoạt động.  

 1.3. Luận án đã đề xuất bốn biện pháp tập luyện KN HĐN cho trẻ 5-6 

tuổi, gồm: 1. Thiết kế hoạt động tập luyện KN HĐN; 2. Xây dựng môi trường 

tập luyện KN HĐN; 3. Hướng dẫn trẻ thực hiện HĐN theo nguyên tắc tương 

tác, phối hợp, tích cực tham gia, chia sẻ; 4. Khuyến khích, tạo cơ hội cho trẻ 

thực hành KN HĐN trong các hoạt động hằng ngày. 

 Kết quả TNSP cho thấy các biện pháp tập luyện KN HĐN mà luận án 

đề xuất có tính khả thi và hiệu quả trong việc tập luyện KN HĐN cho trẻ MG 

5-6 tuổi. 

 Các biện pháp tập luyện KN HĐN nêu trên có mối quan hệ mật thiết 

với nhau, tương tác, hỗ trợ lẫn nhau và cần phải được thực hiện một cách linh 

hoạt, phù hợp với điều kiện thực tế của từng trường, lớp, đặc điểm của trẻ.  

 2. Kiến nghị 

 2.1. Đối với giáo viên mầm non 

- Quan tâm đến HĐN và tập luyện KN HĐN cho trẻ ở trường MN; áp 

dụng các biện pháp đã được đề xuất trong nghiên cứu này một cách linh hoạt, 

sáng tạo trong tổ chức các hoạt động GD hằng ngày ở trường MN nhằm phát 

triển KN HĐN cho trẻ. 

 - Phối hợp chặt chẽ, thường xuyên với gia đình trẻ, đảm bảo sự thống 

nhất về mục tiêu, nội dung, phương pháp GD nói chung, đặc biệt là trong việc 

GD, hình thành ở trẻ những KN HĐN, giúp trẻ dễ dàng thích ứng với các 

HĐN đa dạng ở trường tiểu học. 
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 2.2. Đối với các trường mầm non 

- Tổ chức cho GV học tập, bồi dưỡng, nâng cao nhận thức về KN HĐN 

và tập luyện KN HĐN cho trẻ trong các hoạt động GD hằng ngày ở trường MN. 

- Tăng cường hoạt động trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về vấn đề GD 

KN HĐN; tạo điều kiện và hướng dẫn GV xây dựng môi trường tập luyện KN 

HĐN cho trẻ. 

 2.3. Đối với Bộ Giáo dục & Đào tạo và các cấp quản lý GDMN 

 - Bổ sung tài liệu và bồi dưỡng cho GV lý luận về HĐN và tập luyện 

KN HĐN nhằm giúp GV chủ động, sáng tạo trong áp dụng các biện pháp tập 

luyện KN HĐN cho trẻ phù hợp với điều kiện thực tế ở địa phương. 

 - Tổ chức các đợt tập huấn, hội thảo về việc tập luyện KN HĐN cho trẻ 

MG với sự tham gia của chuyên gia GDMN, đại diện giảng viên các trường 

sư phạm đào tạo GVMN và đội ngũ GV đang công tác tại các loại hình trường 

MN hiện nay. 

 - Trong quản lý, chỉ đạo triển khai thực hiện Chương trình GDMN cần 

chú trọng đúng mức việc hình thành, phát triển KN HĐN của trẻ mỗi độ tuổi 

nhằm đảm bảo sự phát triển toàn diện về mọi mặt ở trẻ, góp phần chuẩn bị tốt 

nhất cho trẻ vào tiểu học.  

 - Mở rộng phạm vi nghiên cứu về HĐN và tập luyện KN HĐN cho trẻ 

MG ở các độ tuổi khác. 
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PHỤ LỤC 

 

Phụ lục 1                        PHIẾU TRƯNG CẦU Ý KIẾN 

        (Dành cho giáo viên mầm non) 

 

 Để nâng cao hiệu quả giáo dục trẻ mẫu giáo ở trường mầm non, xin 

thày (cô) vui lòng cho biết ý kiến của mình về các vấn đề sau (bằng cách trả 

lời câu hỏi hoặc đánh dấu (x) vào ô mà thày (cô) cho là phù hợp): 

Câu 1: Thày (cô) vui lòng cho ý kiến về mức độ cần thiết của việc tập luyện 

kĩ năng hoạt động nhóm cho trẻ 5 - 6 tuổi ở trường mầm non? 

 Rất cần thiết                                                                           □  

 Cần thiết                                                                                 □  

 Ít cần thiết                                                                               □  

 Không cần thiết                                                                       □  

Câu 2: Thày (cô) vui lòng cho ý kiến về mức độ cần thiết của các kĩ năng 

hoạt động nhóm cần được tập luyện cho trẻ 5-6 tuổi ở trường mầm non? 

 
STT 

 

Kỹ năng 

Mức độ cần thiết 
Rất  

cần thiết 

Cần 

thiết 

Ít  

cần thiết 

Không 

cần thiết 

1 Lựa chọn và mời các bạn tham 

gia vào nhóm 

    

2 Thỏa thuận về mục đích, nội 

dung hoạt động của nhóm 

    

3 Thảo luận để phân công nhiệm 

vụ phù hợp với mỗi thành viên 

trong nhóm 

    

4 Xây dựng các qui tắc chung 

của nhóm 

    

5 Bày tỏ ý kiến cá nhân rõ ràng     

6 Lắng nghe, tôn trọng ý kiến 

của bạn 

    

7 Trao đổi giữa các thành viên     
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trong nhóm để thực hiện tốt 

công việc của từng cá nhân và 

của nhóm 

8 Chia sẻ, động viên bạn      

9 Thỏa thuận về tiến trình thực 

hiện công việc 

    

10 Chủ động nhận nhiệm vụ và tự 

giác, cố gắng thực hiện tốt 

nhiệm vụ được giao 

    

11 Phối hợp thực hiện nhiệm vụ 

với các thành viên trong nhóm 

    

12 Tự kiểm tra, đánh giá mình và 

đánh giá các thành viên trong 

nhóm 

    

13 Hành động, ứng xử theo quy 

tắc chung của nhóm 

    

14 Kiềm chế cảm xúc và ý muốn 

của bản thân 

    

15 Tích cực, chủ động tìm 

phương án giải quyết xung đột 

xảy ra trong nhóm  

    

16 Nhờ sự “trợ giúp” của GV 

hoặc của bạn khi cần thiết  

    

 

 Câu 3: Thày (cô) đã sử dụng những biện pháp nào để tập luyện kĩ năng 

hoạt động nhóm cho trẻ 5-6 tuổi và mức độ sử dụng?  

STT Các biện pháp 

Mức độ sử dụng 

Thường 

xuyên 

Không 

thường 

xuyên 

Thỉnh 

thoảng 

Không 

bao 

giờ 

1 Lựa chọn các hoạt động giáo 

dục phù hợp với mục tiêu tập 

luyện kỹ năng hoạt động nhóm 

    

2 Chuẩn bị phương tiện, điều kiện 

cần thiết để trẻ hoạt động nhóm 
    

3 Giúp trẻ hình thành nhóm     

4 Hướng dẫn trẻ xây dựng các qui 

tắc chung của nhóm 
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5 Hướng dẫn trẻ thảo luận để phân 

công vị trí, vai trò/nhiệm vụ của 

mỗi thành viên trong nhóm  

    

6 Hướng dẫn trẻ thực hiện hoạt 

động nhóm 
    

7 Hướng dẫn trẻ giải quyết xung 

đột xảy ra trong nhóm 
    

8 Khuyến khích trẻ tự kiểm tra, 

đánh giá kết quả hoạt động của 

nhóm 

    

9 Sử dụng các kĩ thuật đánh giá kĩ 

năng hoạt động nhóm của trẻ 
    

10 Củng cố, hoàn thiện kĩ năng 

hoạt động nhóm của trẻ thông 

qua việc vận dụng chúng vào 

các hoạt động hàng ngày 

    

11 Những biện pháp khác (Xin ghi 

cụ thể) 

....................................................

....................................................

....................................................

....................................................

....................................................

.................................................... 

    

 

Câu 4: Khi tập luyện kí năng hoạt động nhóm cho trẻ 5-6 tuổi ở trường 

mầm non, thày (cô) thường gặp những khó khăn gì? 

 
STT 

 

Khó khăn 

Thường 

xuyên 

Không 

thường 

xuyên 

Thỉnh 

thoảng 

Không 

bao giờ 

1 Số trẻ trong lớp quá đông     

2 Diện tích lớp học không đảm bảo     

3 Thiếu đồ dùng, phương tiện cần 

thiết để tổ chức cho trẻ hoạt động 

nhóm  

    

4 Thiếu hiểu biết, kinh nghiệm về 

nội dung, phương pháp tập luyện 
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kĩ năng hoạt động nhóm cho trẻ 

5-6 tuổi 

5 Không biết cách đánh giá kĩ năng 

hoạt động nhóm của trẻ 

    

6 Những khó khăn khác (Xin ghi cụ 

thể): 

...................................................... 

...................................................... 

...................................................... 

......................................................

...................................................... 

    

 

Câu 5: Thày (cô) có đề xuất gì để nâng cao hiệu quả tập luyện kĩ năng hoạt 

động nhóm cho trẻ 5-6 tuổi ở trường mầm non? 

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

Xin thày (cô) vui lòng cho biết một số thông tin về bản thân: 

 - Tuổi: 

 - Trình độ đào tạo: 

  + Trung cấp: 

  + Cao đẳng: 

  + Đại học: 

  + Sau đại học: 

 - Số năm công tác: 

 - Số năm dạy lớp mẫu giáo 5-6 tuổi: 

  

Xin chân thành cảm ơn thày (cô)! 
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Phụ lục 2.     CÁC KĨ NĂNG HOẠT ĐỘNG NHÓM  

              CỦA TRẺ 5-6 TUỔI 

  

 1. Nhóm kĩ năng hình thành và duy trì nhóm (KN1) 

 1.1. Lựa chọn và mời các bạn tham gia vào nhóm  

 1.2. Thỏa thuận về mục đích, nội dung hoạt động của nhóm  

 1.3. Thảo luận để phân công nhiệm vụ phù hợp với mỗi thành viên 

trong nhóm  

 1.4. Xây dựng các qui tắc chung của nhóm 

 2. Nhóm kĩ năng giao tiếp theo nguyên tắc tương tác giữa các thành 

viên trong nhóm (KN2) 

 2.1. Bày tỏ ý kiến cá nhân rõ ràng  

 2.2. Lắng nghe, tôn trọng ý kiến của bạn 

 2.3. Trao đổi giữa các thành viên trong nhóm để thực hiện tốt công việc 

của từng cá nhân và của nhóm 

 2.4. Chia sẻ, động viên bạn  

 3. Nhóm kĩ năng thực hiện công việc của nhóm (KN3) 

 3.1. Thỏa thuận về tiến trình thực hiện công việc 

 3.2. Chủ động nhận nhiệm vụ và tự giác, cố gắng thực hiện tốt nhiệm 

vụ được giao  

 3.3. Phối hợp thực hiện nhiệm vụ với các thành viên trong nhóm  

 3.4. Tự kiểm tra, đánh giá mình và đánh giá các thành viên trong nhóm 

 4. Nhóm kĩ năng giải quyết xung đột xảy ra trong nhóm (KN4) 

  4.1. Hành động, ứng xử theo quy tắc chung của nhóm  

 4.2.  Kiềm chế cảm xúc và ý muốn của bản thân  

 4.3. Tích cực, chủ động tìm phương án giải quyết xung đột xảy ra trong nhóm 

 4.4. Nhờ sự “trợ giúp” của giáo viên hoặc của bạn khi cần thiết  
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Phụ lục 3.  KĨ THUẬT KHẢO SÁT THỰC TRẠNG, 

CÁCH ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ KHẢO SÁT THỰC TRẠNG VÀ TNSP 

 

1. Phiếu trưng cầu ý kiến giáo viên mầm non 

 Các câu hỏi được thiết kế với 4 lựa chọn thể hiện 4 mức độ từ thấp đến 

cao với các hình thức chủ yếu sau: 

 - Mức độ cần thiết: 

  + Không cần thiết (0 điểm): GVMN hoàn toàn không nhận thấy tầm 

quan trọng của KN HĐN trong quá trình thực hiện mục tiêu GD trẻ và không 

muốn mất thời gian vào công việc này. 

 + Ít cần thiết (dưới 1 điểm): GVMN đã nhận thấy tầm quan trọng của 

KN HĐN trong quá trình thực hiện mục tiêu GD trẻ song không đánh giá cao 

các KN này và không thường xuyên quan tập tập luyện KN HĐN cho trẻ. 

 + Cần thiết (1→ dưới 2 điểm): GVMN nhận thấy tầm quan trọng của KN 

HĐN trong quá trình thực hiện mục tiêu GD trẻ và đã thường xuyên tiến hành 

tập luyện KN HĐN cho trẻ, tuy nhiên hiệu quả đối với việc hình thành KN 

HĐN ở trẻ chưa rõ do GV còn chưa biết sử dụng các biện pháp tập luyện KN 

HĐN phù hợp. 

 + Rất cần thiết (2→3 điểm): GVMN nhận thức rõ tầm quan trọng của 

KN HĐN trong việc thực hiện mục tiêu phát triển toàn diện nhân cách trẻ và 

chuẩn bị cho trẻ vào tiểu học, thường xuyên tiến hành tập luyện KN HĐN 

trong quá trình tổ chức các hoạt động GD ở trường MN. 

 - Mức độ xuất hiện:  

 + Không bao giờ (0 điểm): Trong các hoạt động GD, GVMN không thực 

hiện bất cứ thao tác nào có liên quan đến việc tập luyện KN HĐN cho trẻ. 
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 +  Thỉnh thoảng (dưới 1 điểm): GVMN thực hiện 1 đến 2 lần các tác 

động đến trẻ trong quá trình tổ chức các hoạt động theo chương trình, kế 

hoạch GD trẻ nhưng không hoàn thiện theo tiến trình từ đầu đến cuối. 

 + Không thường xuyên (1→ dưới 2 điểm): GVMN thực hiện 2 đến 3 

lần trong tổ chức hoạt động GD trẻ và theo yêu cầu của chương trình, kế 

hoạch GD trẻ, nhưng chưa thật sự phù hợp với mục tiêu tập luyện KN HĐN 

cho trẻ 5-6 tuổi. 

 + Thường xuyên (2→ 3 điểm): GVMN có kế hoạch tổ chức tập luyện 

KN HĐN cho trẻ, các biện pháp tác động đến trẻ thực hiện đều đặn và bước 

đầu phù hợp với mục tiêu tập luyện KN HĐN cho trẻ 5-6 tuổi. 

 - Mức độ KN HĐN của trẻ 5-6 tuổi: Đánh giá KN HĐN của trẻ theo 4 

mức độ: Tốt-Khá-Trung bình-Yếu 

 Mức độ Tốt:  3→4 điểm; 

 Mức độ Khá: 2→ dưới 3 điểm; 

 Mức độ Trung bình: 1→ dưới 2 điểm; 

 Mức độ Yếu: dưới 1 điểm.  

2. Phỏng vấn giáo viên mầm non 

 - Phỏng vấn sâu 49 GVMN đang dạy lớp MG 5-6 tuổi: ở các trường 

MN nông thôn: 11 GV; ở các trường MN thành phố: 15 GV; các GVMN mới 

vào nghề, tuổi còn trẻ:10 GV; những GVMN đã lớn tuổi, có nhiều kinh 

nghiệm: 13 GV.  

 - Nội dung phỏng vấn: 

 + Sự cần thiết của việc tập luyện KN HĐN cho trẻ 5-6 tuổi;  

 + Các biện pháp mà GVMN đã sử dụng để tập luyện KN HĐN cho trẻ 

5-6 tuổi và mức độ sử dụng các biện pháp đó; 

 + Những khó khăn mà GVMN gặp phải khi tập luyện KN HĐN cho trẻ 

5-6 tuổi ở trường MN. Tại sao lại có những khó khăn đó và nên khắc phục 

như thế nào? 



 

145 

3. Cách đánh giá kết quả khảo sát thực trạng và TNSP 

 Số liệu thu được sau khảo sát thực trạng và TNSP được xử lí bằng các 

phép toán. Phương pháp thống kê được dùng trong nghiên cứu là phân tích 

thống kê mô tả và phân tích thống kê suy luận. 

 3.1. Phân tích thống kê mô tả. Các chỉ số  được dùng trong phân tích 

thống kê mô tả gồm: 

 3.1.1. Điểm trung bình cộng (Mean) được dùng để tính điểm đạt được 

của từng mệnh đề, của mỗi KN và nhóm KN HĐN. 

  Công thức:   

 1.2. Chỉ số phần trăm phương án câu trả lời đóng và câu trả lời mở. 

 1.3. Phương sai  

 Công thức: sd = √((s1/N1) + (s2/N2)). 

 Trong đó: 

 sd là phương sai giữa các nhóm. 

 s1 là độ lệch chuẩn của nhóm TN và N1 là số trẻ của nhóm TN (TNSP 

vòng 1: N1=31; TNSP vòng 2: N1=62) 

 s2 là độ lệch chuẩn của nhóm ĐC và N2 là số trẻ của nhóm ĐC (TNSP 

vòng 1: N2=31; TNSP vòng 2: N2=62). 

 1.4. Độ lệch chuẩn 

 Công thức: s = √∑((xi – µ)2/(N – 1)). 

 Trong đó: 

 s là độ lệch chuẩn. 

 ∑ là tổng số điểm của các KN. 

 xi là điểm số của từng KN. 

 µ là điểm số trung bình của các KN ở từng nhóm (TN và ĐC). 
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 N là tổng số trẻ  (TNSP vòng 1: N (TN) và N(ĐC)=31; TNSP vòng 2: 

N(TN) và N(ĐC)=62). 

 3.2. Phân tích thống kê suy luận 

 Sử dụng phép so sánh giá trị trung bình (compare mean). Các giá trị 

trung bình được coi là  khác nhau có ý nghĩa về mặt thống kê xác suất P≤0,02. 

Tiến hành phép thử T-Student cho nhóm không sóng đôi để tìm sự khác biệt 

giữa kết quả của 2 nhóm TN và ĐC với công thức: t = (µ1 – µ2)/sd 

 Trong đó: 

 t là giá trị kiểm định (T-Student) 

  µ1 là giá trị trung bình của nhóm TN 

 µ2 là giá trị trung bình của nhóm ĐC 

 sd là phương sai giữa giữa hai nhóm TN và ĐC 

Kiểm định kết quả TNSP vòng 1 

KN 

HĐN 
n µ1 s1 µ2 s2 t 

Kết 

luận với 

(α≤0,02) 

KN1 31 1,34 1,18 1,16 0,23 0,82 + 

KN2 31 1,70 0,70 1,60 0,23 0,61 + 

KN3 31 1,61 0,81 1,47 0,24 0,76 + 

KN4 31 1,41 0,98 1,26 0,18 0,78 + 
  

 « + » : Có ý nghĩa                                      « - » : Không có ý nghĩa 
 

 

Kiểm định kết quả TNSP vòng 2 
 

KN 

HĐN 
n µ1 s1 µ2 s2 t 

Kết 

luận với 

(α≤0,02) 

KN1 62 1,50 1,88 1,22 0,38 1,47 + 

KN2 62 1,73 0,80 1,61 0,15 0,97 + 

KN3 62 1,68 1,30 1,51 0,24 1,08 + 

KN4 62 1,63 2,03 1,30 0,21 1,74 + 

 « + » : Có ý nghĩa                                      « - » : Không có ý nghĩa 
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Phụ lục 4.          KẾT QUẢ KHẢO SÁT THỰC TRẠNG 

 

4.1: Ý kiến của GVMN về sự cần thiết  

của việc tập luyện KN HĐN cho trẻ 5-6 tuổi  

Rất cần thiết Cần thiết Ít cần thiết Không cần thiết 

n % n % n % n % 

215 91,48 17 7,23 3 1,27 0 0 

 

4.2: Ý kiến của GVMN về những khó khăn  

khi tập luyện KN HĐN cho trẻ 5-6 tuổi 

Khó 

khăn 

 

Thường 

xuyên 

Không 

thường 

xuyên 

Thỉnh 

thoảng 

Không 

bao giờ 

 

 

m 
n % n % n % n % 

1. Số trẻ trong lớp 

quá đông 

197 83,83 0 0 0 0 38 16,17 2,51 

2. Diện tích lớp học 

không đảm bảo 

226 96,17 0 0 0 0 9 3,83 2,88 

3. Thiếu đồ dùng, 

phương tiện cần 

thiết để tổ chức cho 

trẻ HĐN 

206 87,66 25 10,64 4 1,70 0 0 2,86 

4. Thiếu hiểu biết, 

kinh nghiệm về nội 

dung, phương pháp 

tập luyện KN HĐN 

cho trẻ 5-6 tuổi 

215 91,49 20 8,51 0 0 0 0 2,91 

5. Không biết cách 

đánh giá KN HĐN 

của trẻ 

235 100 0 0 0 0 0 0 3,00 
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Phụ lục 5.          KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM 

 

5.1. Thực nghiệm sư phạm vòng 1 

5.1.1. Mức độ KN HĐN của trẻ nhóm TN và nhóm ĐC 

 trước TNSP vòng 1 

 

Kĩ 

năng 

HĐN 

 

Nhóm 

Mức độ   

m Yếu Trung bình Khá Tốt 

n % n % n % n % 

 

KN1 

TN         1,12 

ĐC         1,12 

 

1.1 

TN 9 29,03 21 67,77 2 6,45 0 0 0,80 

ĐC 10 32,25 18 58,06 3 9,67 0 0 0,77 

 

1.2 

TN 2 6,45 5 16,12 23 74,19 1 3,22 1,74 

ĐC 2 6,45 6 19,35 21 67,77 2 6,45 1,74 

 

1.3 

TN 2 6,45 23 74,19 6 19,35 0 0 1,12 

ĐC 2 6,45 22 70,96 7 22,58 0 0 1,16 

 

1.4 

TN 9 29,03 20 64,51 2 6,45 0 0 0,83 

ĐC 9 29,03 20 64,51 2 6,45 0 0 0,83 

 

KN2 

TN         1,57 

ĐC         1,56 

 

2.1 

TN 2 6,45 24 77,41 5 16,12 0 0 1,09 

ĐC 3 9,67 22 70,96 6 19,35 0 0 1,09 

 

2.2 

TN 0 0 8 25,08 18 58,06 5 16,12 1,90 

ĐC 1 3,22 9 29,03 15 48,38 6 19,35 1,83 

 

2.3 

TN 3 9,67 16 51,61 12 38,70 0 0 1,29 

ĐC 3 9,67 18 58,06 9 29,03 1 3,22 1,29 

 

2.4 

TN 1 3,22 1 3,22 25 80,64 4 12,90 2,03 

ĐC 0 0 2 9,76 26 83,87 3 9,67 2,03 

 

KN3 

TN         1,46 

ĐC         1.43 

 

3.1 

TN 3 9,67 27 87,09 1 3,22 0 0 0,93 

ĐC 4 12,90 25 80,64 2 6,45 0 0 0,93 

 

3.2 

TN 1 3,22 1 3,22 17 54,83 12 38,70 2,29 

ĐC 0 0 2 9,76 18 58,06 11 35,48 2,29 

 

3.3 

TN 3 9,67 20 64,51 7 22,58 1 3,22 1,19 

ĐC 2 6,45 23 74,19 6 19,35 0 0 1,12 
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3.4 

TN 2 6,45 13 41,93 16 51,61 0 0 1,45 

ĐC 3 9,67 13 41,93 15 48,38 0 0 1,38 

 

KN4 

TN         1,23 

ĐC         1,23 

 

4.1 

TN 7 22,58 21 67,74 3 9,67 0 0 0,87 

ĐC 7 22,58 20 64,54 4 12,90 0 0 0,90 

 

4.2 

TN 1 3,22 6 19,35 22 70,09 2 6,45 1,80 

ĐC 2 6,45 5 16,12 23 74,19 1 3,22 1,74 

 

4.3 

TN 3 9,67 26 83,87 2 6,45 0 0 0,96 

ĐC 4 12,90 25 80,64 2 6,45 0 0 0,93 

 

4.4 

TN 3 9,67 18 58,06 8 25,80 2 6,45 1,29 

ĐC 3 9,67 16 51,61 9 29,03 3 9,67 1,38 

 

 5.1.2. Mức độ KN HĐN của trẻ nhóm TN và nhóm ĐC 

 sau TNSP vòng 1 

Kĩ 

năng 

HĐN 

 

Nhóm 

Mức độ   

m Yếu Trung bình Khá Tốt 

n % n % n % n % 

 

KN1 

TN         1,56 

ĐC         1,21 

 

1.1 

TN 0 0 20 64,51 8 25,80 3 9,67 1,45 

ĐC 8 25,80 19 61,29 4 12,90 0 0 0,87 

 

1.2 

TN 0 0 4 12,90 24 77,41 3 9,67 1,96 

ĐC 1 3,22 5 16,12 23 74,19 2 6,45 1,83 

 

1.3 

TN 0 0 18 58,06 12 38,70 1 3,22 1,45 

ĐC 2 6,45 20 64,51 9 29,03 0 0 1,22 

 

1.4 

TN 0 0 20 64,51 9 29,03 2 6,45 1,41 

ĐC 6 19,35 21 67,74 4 12,90 0 0 0,93 

 

KN2 

TN         1,84 

ĐC         1,64 

 

2.1 

TN 0 0 18 58,06 13 41,93 0 0 1,41 

ĐC 2 6,45 21 67,74 8 25,08 0 0 1,19 

 

2.2 

TN 0 0 2 6,45 23 74,19 6 19,35 2,12 

ĐC 1 3,22 6 19,35 18 58,06 6 19,35 1,93 

 

2.3 

TN 0 0 13 41,93 16 51,61 2 6,45 1,64 

ĐC 2 6,45 16 51,61 12 38,70 1 3,22 1,38 

 TN 0 0 0 0 25 80,64 6 19,35 2,19 
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2.4 ĐC 0 0 2 6,45 24 77,41 5 16,12 2.09 

 

KN3 

TN         1,77 

ĐC         1.52 

 

3.1 

TN 0 0 22 70,96 7 22,58 2 6,45 1,35 

ĐC 2 6,45 26 83,87 2 6,45 1 0 1,06 

 

3.2 

TN 0 0 0 0 16 51,61 15 48,38 2,48 

ĐC 0 0 1 3,22 16 51,61 13 41,93 2,32 

 

3.3 

TN 0 0 18 58,06 11 35,48 2 6,45 1,48 

ĐC 1 3,22 23 74,19 6 19,35 1 3,22 1,22 

 

3.4 

TN 0 0 8 25,80 22 70,96 1 3,22 1,77 

ĐC 2 6,45 12 38,70 17 48,38 0 0 1,48 

 

KN4 

TN         1,60 

ĐC         1,30 

 

4.1 

TN 0 0 23 74,19 6 19,35 2 6,45 1,32 

ĐC 5 16,12 22 70,96 4 12,90 0 0 0,96 

 

4.2 

TN 0 0 3 9,76 24 77,41 4 12,90 2,03 

ĐC 1 3,22 4 12,90 25 80,64 1 3,22 1,83 

 

4.3 

TN 0 0 20 64,51 9 29,03 2 6,45 1,41 

ĐC 3 9,67 24 77,41 4 12,90 0 0 1,03 

 

4.4 

TN 0 0 15 48,38 12 38,70 4 12,90 1,64 

ĐC 2 6,45 18 58,06 8 25,80 3 9,67 1,38 

 

 5.1.3. So sánh KN HĐN của trẻ trước và sau TNSP vòng 1 
 

Kĩ năng 

HĐN 

 

Nhóm 

Điểm số s 

Trước TN Sau TN Độ lệch 

Bình 

phương 

Độ lệch 

 

KN1 

TN 1,12 1,56 
Độ lệch TBKN1 

s=1,18 

ĐC 1,12 1,21 
Độ lệch TBKN1 

s=0,23 

 

1.1 

TN 0,80 1,45 0,65 1,30 

ĐC 0,77 0,87 0,10 0,20 

 

1.2 

TN 1,74 1,96 0,22 0,44 

ĐC 1,74 1,83 0,09 0,18 

 

1.3 

TN 1,12 1,45 0,33 0,66 

ĐC 1,16 1,22 0,06 0,12 
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1.4 

TN 0,83 1,41 0,58 1,16 

ĐC 0,83 0,93 0,10 0,20 

 

KN2 

TN 1,57 1,84 
Độ lệch TBKN2 

s=0,70 

ĐC 1,56 1,64 Độ lệch TBKN2 

s=0,23 

 

2.1 

TN 1,09 1,41 0,32 0,64 

ĐC 1,09 1,19 0,10 0,20 

 

2.2 

TN 1,90 2,12 0,22 0,44 

ĐC 1,83 1,93 0,10 0,20 

 

2.3 

TN 1,29 1,64 0,35 0,70 

ĐC 1,29 1,38 0,09 0,18 

 

2.4 

TN 2,03 2,19 0,16 0,32 

ĐC 2,03 2.09 0,06 0,12 

 

KN3 

TN 1,46 1,77 
Độ lệch TBKN3 

s=0,81 

ĐC 1.43 1.52 
Độ lệch TBKN3 

s=0,24 

 

3.1 

TN 0,93 1,35 0,42 0,84 

ĐC 0,93 1,06 0,13 0,26 

 

3.2 

TN 2,29 2,48 0,19 0,38 

ĐC 2,29 2,32 0,03 0,06 

 

3.3 

TN 1,19 1,48 0,29 0,58 

ĐC 1,12 1,22 0,10 0,20 

 

3.4 

TN 1,45 1,77 0,32 0,64 

ĐC 1,38 1,48 0,10 0,20 

 

KN4 

TN 1,23 1,60 
Độ lệch TB KN4 

s=0,98 

ĐC 1,23 1,30 
Độ lệch TB KN4 

s=0,18 

 

4.1 

TN 0,87 1,32 0,45 0,90 

ĐC 0,90 0,96 0,09 0,18 

 

4.2 

TN 1,80 2,03 0,23 0,46 

ĐC 1,74 1,83 0,09 
0,18 

 

 

4.3 

TN 0,96 1,41 0,45 0,90 

ĐC 0,93 1,03 0,10 0,20 

 TN 1,29 1,64 0,35 0,70 
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4.4 ĐC 1,38 1,38 0 0 

 

 5.1.4. So sánh KN HĐN của trẻ nhóm TN và nhóm ĐC 

                trước và sau TNSP vòng 1 

 

Mức độ 

KN HĐN 

Yếu 

 (%) 

Trung bình 

(%) 

Khá 

(%) 

Tốt 

(%) 

Trước 

TN 

Sau 

TN 

Trước 

TN 

Sau 

TN 

Trước 

TN 

Sau 

TN 

Trước 

TN 

Sau 

TN 

 

KN1 

TN 17,74 0 55,64 50,0 26,61 42,74 7,25 7,25 

ĐC 18,54 13,7 53,22 52,41 26,61 32,25 1,61 1,61 

 

KN2 

TN 4,83 0 39,51 26,61 48,38 62,09 11,29 11,29 

ĐC 5,64 4,03 41,12 36,29 45,16 50,0 9,67 9,67 

 

KN3 

TN 7,25 0 49,19 38,70 33,06 45,16 16,12 16,12 

ĐC 7,25 4,03 50,80 50,0 33,06 33,06 12,09 12,09 

 

KN4 

TN 11,29 0 57,25 49,19 28,22 41,12 9,67 9,67 

ĐC 12,90 8,87 53,22 54,83 30,64 33,06 3,22 3,22 

 

m 

TN 10,27 0 50,89 41,30 34,21 47,77 11,08 11,08 

ĐC 11.08 7,65 49.59 48,38 33,86 37,09 6,64 6,64 

 

5.2. Thực nghiệm sư phạm vòng 2 

Bảng 5.2.1. Mức độ KN HĐN của trẻ nhóm TN và nhóm ĐC 

 trước TNSP vòng 2 

Kĩ 

năng 

HĐN 

 

Nhóm 

Mức độ   

m Yếu Trung bình Khá Tốt 

n % n % n % n % 

 

KN1 

TN         1,15 

ĐC         1,15 

 

1.1 

TN 17 27,41 39 62,90 6 9,67 0 0 0,82 

ĐC 16 25,80 41 66,12 5 8,06 0 0 0,82 

 

1.2 

TN 1 1,61 16 25,80 41 66,12 4 6,45 1,77 

ĐC 2 3,22 15 24,19 40 64,51 5 8,06 1,77 

 

1.3 

TN 3 4,83 46 74,19 13 20,96 0 0 1,16 

ĐC 2 3,22 47 75,80 12 19,35 0 0 1,14 

 

1.4 

TN 14 22,58 43 69,35 5 8,06 0 0 0,85 

ĐC 13 20,96 44 70,96 5 8,06 0 0 0,87 
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KN2 

TN         1,58 

ĐC         1,58 

 

2.1 

TN 4 6,45 48 74,41 10 16,12 0 0 1,09 

ĐC 5 8,06 45 72,58 12 19,35 0 0 1,11 

 

2.2 

TN 0 0 16 25,80 36 58,06 10 16,12 1,90 

ĐC 2 3,22 15 24,19 33 53,22 12 19,35 1,88 

 

2.3 

TN 6 9,67 35 56,45 18 29,03 3 4,83 1,29 

ĐC 5 8,06 34 54,83 21 33,87 2 3,22 1,32 

 

2.4 

TN 1 1,61 2 3,22 51 82,25 8 12,90 2,06 

ĐC 2 3,22 2 3,22 49 79,03 9 14,51 2,04 

 

KN3 

TN         1,44 

ĐC         1,47 

 

3.1 

TN 7 11,29 53 85,48 2 3,22 0 0 0,91 

ĐC 6 9,67 53 85,48 3 4,83 0 0 0,95 

 

3.2 

TN 1 1,61 7 11,29 29 46,77 25 40,32 2,25 

ĐC 2 3,22 4 6,45 31 50,00 25 40,32 2,27 

 

3.3 

TN 6 9,67 40 64,51 14 22,58 2 3,22 1,19 

ĐC 5 8,06 41 66,12 13 20,96 3 4,83 1,22 

 

3.4 

TN 4 6,45 27 43,54 31 50,00 0 0 1,43 

ĐC 6 9,67 26 41,93 32 51,61 0 0 1,45 

 

KN4 

TN         1,25 

ĐC         1,26 

 

4.1 

TN 11 17,74 47 75,80 4 6,45 0 0 0,88 

ĐC 9 14,51 49 79,03 4 6,45 0 0 0,91 

 

4.2 

TN 0 0 15 20,96 42 67,74 5 8,06 1,83 

ĐC 0 0 14 40,32 44 70,96 4 6,45 1,83 

 

4.3 

TN 6 9,67 53 85,48 3 4,83 0 0 0,95 

ĐC 7 11,28 51 82,25 4 6,45 0 0 0,95 

 

4.4 

TN 2 3,22 40 64,51 16 25,80 4 6,45 1,35 

ĐC 3 4,83 37 59,67 17 27,41 5 8,06 1,38 
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Bảng 5.2.2. Mức độ KN HĐN của trẻ nhóm TN và nhóm ĐC  

sau TNSP vòng 2  

 

Kĩ 

năng 

HĐN 

 

Nhóm 

Mức độ   

M Yếu Trung bình Khá Tốt 

n % n % n % n % 

 

KN1 

TN         1,85 

ĐC         1,29 

 

1.1 

TN 0 0 10 16,12 44 70,96 8 12,90 1,96 

ĐC 12 19,35 43 69,35 7 11,29 0 0 0,91 

 

1.2 

TN 0 0 9 14,51 39 62,90 14 22,58 2,08 

ĐC 0 0 11 17,74 51 82,25 0 0 1,82 

 

1.3 

TN 0 0 3 4,83 50 80,64 9 14,51 2,09 

ĐC 0 0 30 48,38 32 51,61 0 0 1,51 

 

1.4 

TN 0 0 44 70,96 18 29,03 0 0 1,29 

ĐC 9 14,51 48 77,41 5 8,06 0 0 0,93 

 

KN2 

TN         1,88 

ĐC         1,64 

 

2.1 

TN 0 0 41 66,12 21 33,87 0 0 1,33 

ĐC 4 8,06 46 74,19 12 19,35 0 0 1,12 

 

2.2 

TN 0 0 9 14,51 39 62,90 14 22,58 2,08 

ĐC 1 1,61 15 25,80 34 54,83 12 19,35 1,91 

 

2.3 

TN 0 0 27 43,54 24 38,70 11 17,74 1,74 

ĐC 0 0 43 69,35 16 25,80 3 4,83 1,35 

 

2.4 

TN 0 0 0 0 37 59,67 25 40,32 2,40 

ĐC 0 0 3 4,83 43 69,35 16 25,80 2,20 

 

KN3 

TN         1,93 

ĐC         1,56 

 

3.1 

TN 0 0 51 82,25 11 17,74 0 0 1,17 

ĐC 21 33,87 31 50,00 10 16,12 0 0 0,96 

 

3.2 

TN 0 0 0 0 25 40,32 37 59,67 2,59 

ĐC 0 0 5 8,06 32 51,61 25 40,32 2,32 

 

3.3 

TN 0 0 19 30,64 29 46,77 14 22,58 1,91 

ĐC 3 4,83 45 72,58 14 22,58 5 8,06 1,41 

 

3.4 

TN 0 0 8 12,90 42 67,74 12 19,35 2,06 

ĐC 0 0 32 51,61 25 40,32 5 8,06 1,56 
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KN4 

TN         2,01 

ĐC         1,34 

 

4.1 

TN 0 0 12 19,35 39 62,90 11 17,74 1,98 

ĐC 9 14,51 46 74,19 6 9,67 1 1,61 0,98 

 

4.2 

TN 0 0 10 16,12 41 66,12 11 17,74 2,01 

ĐC 2 3,22 13 20,96 38 61,29 9 14,51 1,87 

 

4.3 

TN 0 0 15 24,19 42 67,74 5 8,06 1,83 

ĐC 7 11,29 53 85,48 4 6,45 0 0 0,98 

 

4.4 

TN 0 0 0 0 47 75,80 15 24,19 2,24 

ĐC 0 0 37 59,67 15 24,19 10 16,12 1,56 

 

 5.2.3. KN HĐN của trẻ trước và sau TNSP vòng 2 
 

Kĩ năng 

HĐN 

 

Nhóm 

Điểm số S 

Trước TN Sau TN Độ lệch 

Bình 

phương 

Độ lệch 

 

KN1 

TN 1,15 1,85 
Độ lệch TBKN1 

s=1,88 

ĐC 1,15 1,29 
Độ lệch TBKN1 

s=0,38 

 

1.1 

TN 0,82 1,96 1,14 2,28 

ĐC 0,82 0,91 0,09 0,18 

 

1.2 

TN 1,77 2,08 0,31 0,62 

ĐC 1,77 1,82 0,05 0,10 

 

1.3 

TN 1,16 2,09 0,93 1,86 

ĐC 1,14 1,51 0,37 0,74 

 

1.4 

TN 0,85 1,29 0,44 0,88 

ĐC 0,87 0,93 0,06 0,12 

 

KN2 

TN 1,58 1,88 
Độ lệch TBKN2 

s=0,80 

ĐC 1,58 1,64 
Độ lệch TBKN2 

s=0,15 

 

2.1 

TN 1,09 1,33 0,24 0,48 

ĐC 1,11 1,12 0,01 0,02 

 

2.2 

TN 1,90 2,08 0,18 0,36 

ĐC 1,88 1,91 0,03 0,06 

 

2.3 

TN 1,29 1,74 0,45 0,90 

ĐC 1,32 1,35 0,03 0,06 
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2.4 

TN 2,06 2,40 0,34 0,68 

ĐC 2,04 2,20 0,16 0,32 

 

KN3 

TN 1,44 1,93 
Độ lệch TBKN3 

s=1,30 

ĐC 1,47 1,56 
Độ lệch TBKN3 

s=0,24 

 

3.1 

TN 0,91 1,17 0,26 0,52 

ĐC 0,95 0,96 0,01 0,02 

 

3.2 

TN 2,25 2,59 0,34 0,68 

ĐC 2,27 2,32 0,05 0,10 

 

3.3 

TN 1,19 1,91 0,72 1,44 

ĐC 1,22 1,41 0,19 0,38 

 

3.4 

TN 1,43 2,06 0,63 1,26 

ĐC 1,45 1,56 0,11 0,22 

 

KN4 

TN 1,25 2,01 
Độ lệch TB KN4 

s=2,03 

ĐC 1,26 1,34 
Độ lệch TB KN4 

s=0,21 

 

4.1 

TN 0,88 1,98 1,10 2,20 

ĐC 0,91 0,98 0,07 0,14 

 

4.2 

TN 1,83 2,01 0,18 0,36 

ĐC 1,83 1,87 0,04 0,08 

 

4.3 

TN 0,95 1,83 0,88 1,76 

ĐC 0,95 0,98 0,03 0,06 

 

4.4 

TN 1,35 2,24 0,89 1,78 

ĐC 1,38 1,56 0,18 0,36 

 

 5.2.4. So sánh KN HĐN của trẻ nhóm TN và nhóm ĐC 

 trước và sau TNSP vòng 2 

 

Mức độ 

KN HĐN 

Yếu 

 (%) 
Trung bình 

(%) 
Khá 

(%) 
Tốt 

(%) 

Trước 

TN 

Sau 

TN 

Trước 

TN 

Sau 

TN 

Trước 

TN 

Sau 

TN 

Trước 

TN 

Sau 

TN 

 

KN1 

TN 14,11 0 58,06 26,61 26,20 60,88 1,61 12,5 

ĐC 13,30 8,46 59,27 53,22 25,0 38,30 2,01 0 

 

KN2 

TN 4,43 0 40,72 31,04 46,37 48,79 8,46 20,16 

ĐC 5,64 2,01 38,70 43,14 46,37 42,33 9,27 12,5 
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KN3 

TN 7,25 0 51,20 31,45 30,64 43,14 10,88 25,40 

ĐC 7,66 9,67 50,0 45,56 31,85 32,66 11,29 14,11 

 

KN4 

TN 7,66 0 62,50 14,91 26,20 68,14 3,62 16,93 

ĐC 7,66 7,25 60,88 60,08 27,82 25,40 3,62 8,06 

 

m 

TN 8,36 0 53,12 26,00 32,35 55,23 6,14 18,74 

ĐC 8,56 6,84 52,21 50,80 32,76 34,67 6,54 8,66 
 

  

5.2.5. So sánh KN HĐN của trẻ trước và sau TNSP  
 

Kỹ năng 

HĐN 

 

Nhóm 

TNSP vòng 1 TNSP vòng 2 

Trước TN Sau TN Trước TN Sau TN 

 

KN1 

TN 1,12 1,56 1,15 1,85 

ĐC 1,12 1,21 1,15 1,29 

 

1.1 

TN 0,80 1,45 0,82 1,96 

ĐC 0,77 0,87 0,82 0,91 

 

1.2 

TN 1,74 1,96 1,77 2,08 

ĐC 1,74 1,83 1,77 1,82 

 

1.3 

TN 1,12 1,45 1,16 2,09 

ĐC 1,16 1,22 1,14 1,51 

 

1.4 

TN 0,83 1,41 0,85 1,29 

ĐC 0,83 0,93 0,87 0,93 

 

KN2 

TN 1,57 1,84 1,58 1,88 

ĐC 1,56 1,64 1,58 1,64 

 

2.1 

TN 1,09 1,41 1,09 1,33 

ĐC 1,09 1,19 1,11 1,12 

 

2.2 

TN 1,90 2,12 1,90 2,08 

ĐC 1,83 1,93 1,88 1,91 

 

2.3 

TN 1,29 1,64 1,29 1,74 

ĐC 1,29 1,38 1,32 1,35 

 

2.4 

TN 2,03 2,19 2,06 2,40 

ĐC 2,03 2.09 2,04 2,20 

 

KN3 

TN 1,46 1,77 1,44 1,93 

ĐC 1.43 1.52 1,47 1,56 

 

3.1 

TN 0,93 1,35 0,91 1,17 

ĐC 0,93 1,06 0,95 0,96 

 

3.2 

TN 2,29 2,48 2,25 2,59 

ĐC 2,29 2,32 2,27 2,32 
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3.3 

TN 1,19 1,48 1,19 1,91 

ĐC 1,12 1,22 1,22 1,41 

 

3.4 

TN 1,45 1,77 1,43 2,06 

ĐC 1,38 1,48 1,45 1,56 

 

KN4 

TN 1,23 1,60 1,25 2,01 

ĐC 1,23 1,30 1,26 1,34 

 

4.1 

TN 0,87 1,32 0,88 1,98 

ĐC 0,90 0,96 0,91 0,98 

 

4.2 

TN 1,80 2,03 1,83 2,01 

ĐC 1,74 1,83 1,83 1,87 

 

4.3 

TN 0,96 1,41 0,95 1,83 

ĐC 0,93 1,03 0,95 0,98 

 

4.4 

TN 1,29 1,64 1,35 2,24 

ĐC 1,38 1,38 1,38 1,56 
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Phụ lục 6.     KĨ THUẬT ĐÁNH GIÁ KN HĐN CỦA TRẺ 5-6 TUỔI 

  

 1. Yêu cầu thực hiện 

 Thiết kế các hoạt động để đánh giá mức độ KN HĐN phù hợp là cơ sở 

để GV lựa chọn phương án điều chỉnh mục tiêu, nội dung và những biện pháp 

tác động đến trẻ nhằm nâng cao hiệu quả tập luyện KN HĐN thông qua các 

hoạt động GD ở trường MN.  

 - GV cần nắm vững các kĩ thuật đánh giá KN HĐN và biết cách sử 

dụng linh hoạt phù hợp với điều kiện thực tế. 

 - Đảm bảo sự thống nhất giữa các GV trong lớp về cách đánh giá KNHĐN 

của trẻ. Tuyệt đối tránh việc xảy ra mâu thuẫn hoặc thiếu đồng thuận từ phía người 

lớn vì nếu giữa GV có sự không thống nhất (dù nhỏ) cũng sẽ khiến trẻ hoang mang, 

mất lòng tin..., từ đó mục tiêu tập luyện KN HĐN rất khó để đạt được. 

 2. Cách thực hiện 

 - Thiết kế các bài tập (hoạt động) để đánh giá mức độ KN HĐN của trẻ. 

Các hoạt động GD được lựa chọn, tổ chức với mục tiêu đánh giá KN HĐN 

cần đảm bảo tính đa dạng, phong phú và hấp dẫn đối với trẻ, thích hợp với 

hình thức tổ chức theo nhóm nhỏ, phù hợp với đặc điểm lứa tuổi và mục tiêu 

tập luyện KN HĐN cho trẻ 5-6 tuổi ở trường MN, như: trò chơi ĐVTCĐ, trò 

chơi XD-LG, trò chơi vận động, trò chơi học tập, hoạt động trực nhật, hoạt 

động tạo hình...(Phụ lục 7) 

 - Xây dựng các tình huống (có thể làm nảy sinh ở trẻ nhu cầu phối hợp 

với bạn trong nhóm, kích thích trẻ thực hiện KN HĐN). Đưa trẻ vào các tình 

huống đó để quan sát mức độ KN HĐN của trẻ. 

 - Đánh giá KN HĐN của trẻ 

 1) Đánh giá thông qua việc quan sát trẻ HĐN 

 Quan sát trẻ HĐN giúp GV đánh giá được khả năng nhận thức, vốn 

kinh nghiệm và KN HĐN của trẻ trong các hoạt động hàng ngày ở trường 
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MN. Quan sát trẻ HĐN để đánh giá KN HĐN của trẻ có thể được thực hiện 

như sau: 

 Xác định mục đích quan sát trẻ. 

 Xác định các thời điểm để việc quan sát trẻ mang lại hiệu quả. Khi 

quan sát cần xác định rõ thời gian quan sát là bao lâu, bắt đầu quan sát từ khi 

nào và khi nào thì kết thúc quan sát. 

 Lựa chọn một trẻ hay một nhóm trẻ để quan sát tùy theo mục đích quan 

sát và dạng hoạt động của trẻ (hoạt động chơi trò chơi ĐVTC, trò chơi 

XDLG, trò chơi vận động, trò chơi học tập; lao động trực nhật; hoạt động tạo 

hình..). Khi trẻ bắt đầu hoạt động trong nhóm thì quan sát tổng thể tất cả mọi 

trẻ, sau đó có thể chọn nhóm 2-3 trẻ hoặc một trẻ để quan sát. Xác định trọng 

tâm vấn đề cần quan sát và tập trung chú ý vào đó để thu được kết quả quan 

sát chính xác, đầy đủ, phù hợp với mục đích quan sát đã đề ra. 

 Xây dựng và sử dụng các mẫu phiếu quan sát, biên bản quan sát, hồ sơ 

quan sát, nhật ký...để thu thập thông tin về mức độ KN HĐN của trẻ. 

 Lựa chọn và sử dụng các phương tiện hỗ trợ việc quan sát (nếu có thể):  

máy ảnh, máy ghi âm, máy quay camera...Việc sử dụng những phương tiện 

này phải đảm bảo duy trì được tính tự nhiên trong hoạt động của trẻ, không để 

trẻ thể hiện những hành vi khác với những gì trẻ vẫn thường bộc lộ trước đó. 

Có thể sử dụng những phương tiện này khi trẻ đã quen thuộc với người quan 

sát hoặc tìm được những vị trí quan sát không gây ảnh hưởng đến quá trình 

hoạt động của trẻ. 

 2) Đánh giá thông qua việc sử dụng các bài tập (hoạt động), các tình 

huống đánh giá KN HĐN của trẻ  

 - Xác định cụ thể các KN HĐN cần đánh giá, các mức độ đánh giá 

(theo thang đánh giá KN HĐN - Phụ lục 9).  

 - Sử dụng phiếu đánh giá để thu thập thông tin về các tiêu chí cần đánh giá. 

 - Xử lí thông tin đã thu nhận được để rút ra nhận định chính xác về mức 

độ KN HĐN của trẻ. 
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Phụ lục 7.                       CÁC BÀI TẬP VÀ TÌNH HUỐNG  

                         ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ KN HĐN CỦA TRẺ 5-6 TUỔI 

 

 I. Yêu cầu đối với các bài tập 

 - Mục tiêu của các bài tập là tạo điều kiện, tạo tình huống để trẻ thể 

hiện các KN HĐN: 

  1. Nhóm kĩ năng hình thành và duy trì nhóm (KN1) 

 1.1. Lựa chọn và mời các bạn tham gia vào nhóm  

 1.2. Thỏa thuận về mục đích, nội dung hoạt động của nhóm  

 1.3. Thảo luận để phân công nhiệm vụ phù hợp với mỗi thành viên 

trong nhóm  

 1.4. Xây dựng các qui tắc chung của nhóm 

 2. Nhóm kĩ năng giao tiếp theo nguyên tắc tương tác giữa các thành 

viên trong nhóm (KN2) 

 2.1. Bày tỏ ý kiến cá nhân rõ ràng  

 2.2. Lắng nghe, tôn trọng ý kiến của bạn 

 2.3. Trao đổi giữa các thành viên trong nhóm để thực hiện tốt công việc 

của từng cá nhân và của nhóm 

 2.4. Chia sẻ, động viên bạn  

 3. Nhóm kĩ năng thực hiện công việc của nhóm (KN3) 

 3.1. Thỏa thuận về tiến trình thực hiện công việc 

 3.2. Chủ động nhận nhiệm vụ và tự giác, cố gắng thực hiện tốt nhiệm 

vụ được giao  

 3.3. Phối hợp thực hiện nhiệm vụ với các thành viên trong nhóm  

 3.4. Tự kiểm tra, đánh giá mình và đánh giá các thành viên trong nhóm 

 4. Nhóm kĩ năng giải quyết xung đột xảy ra trong nhóm (KN4) 

  4.1. Hành động, ứng xử theo quy tắc chung của nhóm  
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 4.2.  Kiềm chế cảm xúc và ý muốn của bản thân  

 4.3. Tích cực, chủ động tìm phương án giải quyết xung đột xảy ra trong 

nhóm 

 4.4. Nhờ sự “trợ giúp” của giáo viên hoặc của bạn khi cần thiết  

 II. Yêu cầu khi thực hiện các bài tập 

 - Khi tiến hành, cần căn cứ vào yêu cầu cơ bản của mỗi bài tập và vận 

dụng linh hoạt, sáng tạo cho phù hợp với điều kiện thực tế. 

 - Đảm bảo để mỗi trẻ được tham gia ít nhất vào 2 loại hoạt động (gồm 2 

bài tập). 

 III. Nội dung các bài tập và cách tiến hành  

 1. Bài tập 1: Hoạt động chơi trò chơi đóng vai theo chủ đề (Chủ đề: 

Gia đình) 

 a. Yêu cầu: Trẻ biết phối hợp cùng nhau để phản ánh một số hoạt động 

và mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình. 

 b. Chuẩn bị:  

 - Địa điểm chơi: góc Phân vai (trang trí, sắp xếp góc Phân vai phù hợp 

với chủ đề đang thực hiện: tranh ảnh treo tường vừa với tầm mắt của trẻ, có 

nội dung gắn với chủ đề đang thực hiện, giúp gợi mở nội dung chơi cho trẻ).  

 Trong khu vực chơi Phân vai sắp xếp 2 góc chơi: Gia đình, Cửa hàng. 

 - Sắp xếp các góc chơi hợp lý, thuận tiện cho trẻ hoạt động (dễ dàng di 

chuyển và làm việc cùng nhau). Chuẩn bị đồ dùng, đồ chơi:  

 + Đồ dùng, đồ chơi ở góc chơi Gia đình: bộ đồ chơi nấu ăn (các loại 

bếp nấu và dụng cụ nhà bếp, như: các loại nồi, chảo, bát, đĩa, thìa, cốc, chén, 

dao, thớt...). 

 + Đồ dùng, đồ chơi ở góc chơi Cửa hàng: các loại hoa, rau, củ, quả, 

dụng cụ nhà bếp...  

  c. Tiến hành: 



 

163 

 - Bắt đầu giờ chơi, hoạt động ở các góc, gợi mở để thu hút trẻ vào trò 

chơi Gia đình để tạo nhóm trẻ thích chơi trò chơi Gia đình trên cơ sở sự tự 

nguyện của trẻ. 

 - Hướng dẫn trẻ thảo luận, thống nhất về vai chơi và nội dung chơi: 

Trong gia đình có những ai? Ai thích làm bố (mẹ, con...)? Hôm nay gia đình 

làm gì? Ví dụ: Sắp tới ngày sinh nhật của mẹ, gia đình chuẩn bị tiệc sinh 

nhật...  

 - Hướng dẫn trẻ phân công nhiệm vụ cho nhau. Ví dụ: Để tổ chức sinh 

nhật, ai đi mua thực phẩm (bố hay mẹ)? Ai dọn dẹp nhà cửa, cắm hoa, trang 

trí? Ai nấu ăn?... 

 - Hướng dẫn trẻ thực hiện vai chơi, phối hợp với nhau trong khi chơi và 

giải quyết xung đột (nếu có). 

 - Hướng dẫn trẻ tự nhận xét, đánh giá. Ví dụ: Bữa tiệc sinh nhật có vui 

không? Ai đã làm tốt công việc của mình? Ai cần cố gắng hơn nữa?... 

 2. Bài tập 2. Hoạt động chơi trò chơi xây dựng-lắp ghép: Xây dựng 

trường mầm non 

 a. Yêu cầu: Trẻ biết phối hợp cùng nhau để xây dựng trường mầm non 

(Ví dụ: trường mầm non gồm khu lớp học, hàng rào bao quanh trường và 

cổng ra vào, khu vực sân chơi, vườn rau, bồn hoa...). 

 b. Chuẩn bị:  

 - Địa điểm chơi: khu vực chơi Xây dựng (trang trí, sắp xếp góc Xây 

dựng phù hợp với chủ đề đang thực hiện: tranh ảnh treo tường vừa với tầm 

mắt của trẻ, có nội dung gắn với chủ đề đang thực hiện, giúp gợi mở nội dung 

chơi cho trẻ).  

 Sắp xếp góc Xây dựng hợp lý, thuận tiện cho trẻ hoạt động (dễ dàng di 

chuyển và làm việc cùng nhau). 
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 - Đồ chơi: Bộ lắp ghép bằng gỗ với những hình dạng và kích thước 

khác nhau (để trẻ lắp ghép khu lớp học, hàng rào, cổng); các vật liệu khác để 

làm vườn hoa, vườn rau, khu vui chơi (cây hoa, thảm cỏ, sỏi, hạt...). 

 c. Tiến hành: 

 - Bắt đầu vào giờ chơi, hoạt động ở các góc, tạo tình huống để thu hút 

trẻ vào trò chơi (Ví dụ: Để xây dựng trường mầm non cần có những ai?). Tạo 

nhóm chơi trên cơ sở sự tự nguyện của trẻ. 

 - Hướng dẫn trẻ thảo luận và thống nhất về nội dung xây dựng (“Công 

trình” có những gì?...). 

 - Hướng dẫn trẻ thảo luận về vai chơi và phân công nhiệm vụ cho nhau: 

Ai làm nhóm trưởng? Ai sẽ xây hàng rào? Ai xây nhà? Ai làm vườn rau, khu 

vui chơi?... 

 - Hướng dẫn trẻ thực hiện vai chơi và phối hợp với bạn để hoàn thành 

nhiệm vụ chung: cùng làm với bạn, giúp bạn (nếu bạn gặp khó khăn), cẩn 

thận để không làm hỏng sản phẩm của mình, của bạn... Hướng dẫn trẻ giải 

quyết xung đột (nếu có). 

 Khi mỗi người đã hoàn xong nhiệm vụ của mình, gợi ý trẻ quan sát 

“công trình” đã đẹp chưa, hợp lý chưa? Cần điều chỉnh hoặc xây dựng thêm 

gì nữa để công trình đẹp hơn?... 

 - Hướng dẫn trẻ tự nhận xét, đánh giá (“Công trình” như thế nào, đã 

đẹp và hợp lý chưa? Các bạn làm việc thế nào, có cố gắng không? Ai chưa 

thật cố gắng và việc này đã ảnh hưởng đến kết quả hoạt động như thế nào?...). 

 3. Bài tập 3. Hoạt động chơi trò chơi học tập: Thi xem ai nhanh và 

giỏi 

 a. Yêu cầu: Trẻ biết phối hợp cùng nhau để xếp đúng các bức tranh 

theo trình tự một hoạt động hay sự việc, xếp đúng trình tự các chữ số trong 

phạm vi 10. 

 b. Chuẩn bị:  



 

165 

 - Địa điểm chơi: khu vực chơi trò chơi học tập (trang trí, sắp xếp khu 

vực chơi trò chơi học tập phù hợp với chủ đề đang thực hiện: tranh ảnh treo 

tường vừa với tầm mắt của trẻ, có nội dung gắn với chủ đề đang thực hiện, 

giúp gợi mở nội dung chơi cho trẻ).  

 Sắp xếp khu vực chơi trò chơi học tập hợp lý, thuận tiện cho trẻ hoạt 

động (dễ dàng di chuyển và làm việc cùng nhau). 

 - Đồ dùng, đồ chơi: bộ tranh lô tô về trình tự một hoạt động hoặc sự 

việc (tranh vẽ trình tự việc vắt nước cam; tranh vẽ trình tự việc chăm sóc cây 

cối; tranh vẽ trình tự việc nấu ăn; tranh vẽ quá trình phát triển của cây...). 

 c. Cách chơi: 

 - Chia trẻ thành các nhóm 3-5 trẻ. 

 - Cho trẻ ngồi xung quanh bàn và phát cho mỗi nhóm một bộ lô tô vẽ 

trình tự một hoạt động hay sự việc nào đó, sau đó bật nhạc hoặc đếm chậm, 

trẻ nhặt nhanh các lô tô và xếp đúng thứ tự, sau đó lấy số tương ứng xếp vào 

bên cạnh bức tranh. Đội nào xếp nhanh và đúng sẽ thắng. 

 - Tiến hành: 

 + Tạo tình huống để thu hút trẻ vào nhóm chơi. Hướng dẫn trẻ tạo 

nhóm chơi theo sở thích (những bạn thích chơi cùng nhau vào một nhóm), 

hoặc dùng thẻ hình (trẻ chọn bạn có cùng thẻ hình để vào nhóm). 

 + Hướng dẫn cách chơi, luật chơi và yêu cầu đối với các thành viên 

cùng tham gia trò chơi (cùng nhau bàn bạc, suy nghĩ, quyết định lựa chọn bức 

tranh theo thứ tự phù hợp...). 

 + Hướng dẫn trẻ phối hợp với nhau khi chơi và giải quyết xung đột, 

(nếu có). 
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 + Hướng dẫn trẻ tự nhận xét, đánh giá: Trò chơi có vui không? Các bạn 

thực hiện nhiệm vụ thế nào? Tại sao nhóm mình thắng/thua? Để lần sau chơi 

có kết quả tốt hơn, mỗi người phải làm gì?.... 

 4. Bài tập 4. Hoạt động tạo hình: Làm bức tranh “Hoa cỏ mùa xuân” 

 a. Yêu cầu: Trẻ cùng nhau làm bức tranh “Hoa cỏ mùa xuân” (bằng 

cách vẽ, xé dán, cắt dán). 

 b. Chuẩn bị:  

 - Địa điểm: khu vực hoạt động tạo hình  

 - Đồ dùng: giấy bìa (25x30cm) đủ cho số trẻ, bút màu, màu nước, giấy 

màu, keo dán... 

 c. Tiến hành: 

 - Tập trung trẻ lại, trò chuyện với trẻ, tạo tình huống để thu hút trẻ vào 

hoạt động (Ví dụ: Tết sắp đến rồi, lớp cần được trang trí để đẹp hơn. Vì vậy 

các bạn sẽ cùng làm những bức tranh thật đẹp về hoa cỏ mùa xuân nhé!). Tạo 

nhóm trẻ dựa trên sự tự nguyện của trẻ.  

 - Chuẩn bị sẵn bàn, ghế và đồ cùng cho các nhóm, trên mỗi bàn đặt một 

bông hoa (bông hoa đó cũng là tên của nhóm). Trẻ tự chọn nhóm mà trẻ thích. 

Quan sát và điều chỉnh để đảm bảo mỗi nhóm không quá 4-5 trẻ. 

 - Hướng dẫn trẻ thảo luận và thống nhất về nội dung bức tranh và cách 

làm bức tranh: bức tranh có những gì (cây, hoa, cỏ, ông mặt trời...)? Nội dung 

bức tranh được thực hiện như thế nào, bằng cách nào (Vẽ cỏ và những bông hoa 

nhỏ; xé dán/cắt dán cây, hoa lớn, ông mặt trời....)? Bố cục bức tranh?. 

 - Hướng dẫn trẻ phân công nhiệm vụ cho nhau: Ai làm nhóm trưởng? Ai 

sẽ vẽ hoa, cỏ? Ai xé dán/cắt dán cây, hoa lớn? Ai xé dán/cắt dán ông mặt trời?... 

 - Hướng dẫn trẻ phối hợp với bạn để cùng hoàn thành nhiệm vụ chung và 

giải quyết xung đột (nếu có): cùng làm với bạn, giúp bạn (nếu bạn gặp khó 



 

167 

khăn); cẩn thận, khéo léo cùng hoàn thiện bức tranh (dán cây, hoa, ông mặt 

trời...), vừa làm vừa thảo luận, bàn bạc để bố cục bức tranh thật đẹp và hợp lý.  

 Khi bức tranh đã hoàn thành: quan sát, nhìn ngắm sản phẩm của nhóm 

và thảo luận để sửa chữa, hoàn thiện thêm (nếu cần). 

 - Hướng dẫn trẻ tự nhận xét, đánh giá (Bức tranh có đẹp không, bố cục 

hợp lý không? Các bạn đã làm thế nào để hoàn thành được bức tranh này? Ai 

cố gắng, ai còn chưa tập trung khi làm bức tranh?...). 

 5. Bài tập 5. Hoạt động trực nhật: Trực nhật giờ ăn 

 a. Yêu cầu: Trẻ biết chủ động phối hợp cùng nhau để thực hiện nhiệm 

vụ chung: trực nhật giờ ăn (giúp cô giáo chuẩn bị bát, thìa, khăn ăn...(đủ cho 

số bạn trong lớp); giúp cô giáo mang cơm, thức ăn đến từng bàn ăn; dọn dẹp 

sau khi ăn xong). 

 b. Chuẩn bị:  

 - Bảng phân công trực nhật, tạp dề đủ cho số trẻ tham gia. Hướng dẫn 

trẻ cùng làm bảng phân công trực nhật (mỗi nhóm 4 bạn). Chú ý: tạo nhóm 

trên cơ sở sự tự nguyện của trẻ, đảm bảo trong mỗi nhóm có cả trẻ mạnh dạn, 

tự tin-trẻ còn nhút nhát; trẻ khéo léo, cẩn thận-trẻ nhanh nhẹ nhưng cẩu 

thả...để giúp trẻ học hỏi lẫn nhau. 

 - Trò chuyện với trẻ về công việc trực nhật giờ ăn: Ttrực nhật giờ ăn là 

làm những công việc gì? Khi làm trực nhật phải chú ý những gì? (mỗi người 

phải cố gắng làm tốt phần việc của mình, giúp đỡ bạn khi cần, cẩn thận và 

nhanh nhẹn...). 

 c. Tiến hành: 

 - Hướng dẫn trẻ chú ý theo dõi bảng phân công trực nhật hằng ngày để 

thực hiện. 
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 - Hướng dẫn trẻ thảo luận, phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong 

nhóm (Ai là nhóm trưởng? Ai chuẩn bị khăn ăn, bát, thìa...? Ai mang cơm, ai 

mang thức ăn đến cho các bạn? Cùng dọn dẹp sau khi ăn trưa như thế nào?...). 

 - Hướng dẫn trẻ phối hợp cùng nhau thực hiện nhiệm vụ chung: cố 

gắng làm tốt phần việc được giao và giúp đỡ bạn (hoặc nhờ bạn giúp) khi cần; 

nhóm trưởng vừa thực hiện nhiệm vụ của mình vừa quan sát, nhắc nhở các 

bạn... Hướng dẫn trẻ giải quyết xung đột (nếu có). 

 - Hướng dẫn trẻ tự nhận xét, đánh giá: mỗi người đã hoàn thành nhiệm 

vụ được phân công hay chưa? Ai cố gắng, ai còn chưa cố gắng? Nếu một 

người làm không tốt nhiệm vụ của mình thì sẽ ảnh hưởng đến công việc 

chung như thế nào? Để việc trực nhật giờ ăn được tốt hơn thì phải chú ý 

những gì?.. 
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Phụ lục 8.                                       PHIẾU TỔNG HỢP KẾT QUẢ QUAN SÁT  

                                              KĨ NĂNG HOẠT ĐỘNG NHÓM CỦA TRẺ 5-6 TUỔI 

 

Họ và tên người quan sát: 

Họ tên trẻ:...................................................Thời gian QS:............................................................................................... 

Địa điểm QS:................................................................................................................................................................... 

Nội dung quan sát: Quan sát các biểu hiện mức độ các KN HĐN ở trẻ (theo thang đánh giá KN HĐN- Phụ lục 9): 

(0)-Yếu; (1)-Trung bình; (2)-Khá; (3)-Tốt (Ghi vào mỗi ô số lần biểu hiện của từng kĩ năng với mức độ biểu hiện 

tương ứng) 

KN 

Hoạt động 1 

Trò chơi ĐVTCĐ 

Hoạt động 2 

Trò chơi XD-LG 

Hoạt động 3 

Trò chơi Học tập 

Hoạt động 4 

Hoạt động Tạo hình 

Hoạt động 5 

Trực nhật giờ ăn 

(0) (1) (2) (3) (0) (1) (2) (3) (0) (1) (2) (3) (0) (1) (2) (3) (0) (1) (2) (3) 

KN1.1                     

KN1.2                     

KN1.3                     

KN1.4                     
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KN2.1                     

KN2.2                     

KN2.3                     

KN2.4                     

KN3.1                     

KN3.2                     

KN3.3                     

KN3.4                     

KN4.1                     

KN4.2                     

KN4.3                     

KN4.4                     
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 Phụ lục 9.                        THANG ĐÁNH GIÁ KĨ NĂNG HOẠT ĐỘNG NHÓM CỦA TRẺ 5-6 TUỔI 

 

 1. Thang đánh giá được xây dựng trên cơ sở các tiêu chí nhận diện KN HĐN của trẻ 5-6 tuổi (được trình bày ở 

chương 1, tại mục 1.2.2.2. của luận án).  

 2. Thang đánh giá KN HĐN của trẻ 5-6 tuổi được xây dựng theo 4 mức độ như sau: 

 - Mức độ Tốt:  3→4 điểm; 

 - Mức độ Khá: 2→ dưới 3 điểm; 

 - Mức độ Trung bình: 1→ dưới 2 điểm; 

 - Mức độ Yếu: dưới 1 điểm.  

 

STT Kĩ năng HĐN Thang đánh giá 

KN1 Kĩ năng  

hình thành 

và  

duy trì 

nhóm 

- Lựa chọn và mời các 

bạn tham gia vào nhóm.  

- Thỏa thuận về mục 

đích, nội dung hoạt 

động của nhóm.  

- Thảo luận để phân 

công nhiệm vụ phù hợp 

- Tốt: Trẻ rủ bạn (người mà trẻ thích, người đã từng cùng chơi...) 

tham gia vào nhóm; chủ động bàn bạc, trao đổi với nhau để xác định 

mục đích hoạt động, thống nhất nội dung hoạt động của nhóm, phân 

công nhiệm vụ cụ thể cho tất cả các bạn trong nhóm; Chủ động nêu 

ý kiến cá nhân, trao đổi với bạn, từ đó thống nhất về các qui tắc 

chung của nhóm. 

- Khá: Trẻ rủ bạn mà trẻ thích tham gia vào nhóm; cùng bàn bạc, 
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với mỗi thành viên 

trong nhóm. 

- Xây dựng các qui tắc 

chung của nhóm. 

trao đổi với nhau để xác định mục đích hoạt động, thống nhất nội 

dung hoạt động của nhóm, phân công nhiệm vụ cụ thể cho tất cả các 

bạn trong nhóm; Trao đổi với bạn (có sự gợi ý, hướng dẫn của GV) 

để thống nhất về các qui tắc chung của nhóm. 

- TB: Trẻ rủ bạn mà trẻ thích tham gia vào nhóm; dưới sự gợi ý, 

hướng dẫn của GV, trẻ trao đổi với nhau để xác định  mục đích hoạt 

động của nhóm; tự nhận nhiệm vụ mà mình thích; chấp nhận những 

yêu cầu của nhóm (mà nhóm trưởng, cô giáo...) đưa ra.  

- Yếu: Trẻ thụ động tham gia vào nhóm (khi có bạn rủ và cô giáo đề 

nghị...); rụt rè, e ngại, không biết bàn bạc, trao đổi với các bạn trong 

nhóm; luôn cần có sự nhắc nhở, hướng dẫn của cô giáo khi thực 

hiện nhiệm vụ được giao; không hiểu rõ và thường không tuân thủ 

những qui tắc chung của nhóm. 

KN2 Kĩ năng  

giao tiếp 

theo  

nguyên tắc 

tương tác 

- Bày tỏ ý kiến cá nhân 

rõ ràng. 

- Lắng nghe, tôn trọng ý 

kiến của bạn. 

- Trao đổi giữa các 

- Tốt: Trẻ bày tỏ ý kiến rõ ràng về vai trò muốn đảm nhận, về cách 

thức thực hiện công việc (Đồng ý/Không đồng ý? Tại sao? Nên làm 

thế nào?...), về kết quả thực hiện công việc của mình, của các bạn 

trong nhóm (Tốt/chưa tốt? Tại sao?...); Chú ý lắng nghe bạn nói, 

không ngắt lời bạn; Hỏi bạn về cách làm khi mình không biết; Giải 
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giữa các 

thành viên 

trong nhóm 

thành viên trong nhóm 

để thực hiện tốt công 

việc của từng cá nhân 

và của nhóm. 

- Chia sẻ, động viên 

bạn. 

thích, hướng dẫn khi thấy bạn gặp khó khăn; Bày tỏ ý kiến khi bạn 

thực hiện công việc chưa đúng; Vui mừng khi bạn hoàn thành tốt 

nhiệm vụ, khi bạn được cô giáo khen...; An ủi, động viên khi bạn 

gặp khó khăn/không hoàn thành nhiệm vụ... 

- Khá: Trẻ có ý kiến rõ ràng về vai trò muốn đảm nhận, về cách thức 

thực hiện công việc (Đồng ý/Không đồng ý?), về kết quả thực hiện 

công việc của mình, của các bạn trong nhóm (Tốt/chưa tốt?); Không 

ngắt lời khi bạn nói; Hỏi bạn về cách làm khi mình không biết; Giúp 

đỡ bạn; Vui mừng khi bạn hoàn thành tốt nhiệm vụ, khi bạn được cô 

giáo khen... 

- TB: Trẻ chấp nhận và thực hiện theo sự phân công của cô 

giáo/nhóm trưởng; chỉ đưa ra ý kiến (về cách thức thực hiện công 

việc, về kết quả thực hiện công việc của mình, của các bạn trong 

nhóm) khi được hỏi; Giúp đỡ bạn khi được đề nghị. 

- Yếu: Trẻ không bày tỏ ý kiến cá nhân (về nhiệm vụ muốn đảm 

nhận, về cách thực hiện công việc...) mà chỉ thụ động thực hiện theo 

sự phân công (của cô giáo, nhóm trưởng); không chú ý lắng nghe 

khi bạn nói, không quan tâm đến các bạn trong nhóm mà thường 

chơi/hoạt động một mình.  
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KN3 Kĩ năng  

thực hiện 

công việc 

của nhóm 

- Thỏa thuận về tiến 

trình thực hiện công 

việc. 

- Chủ động nhận nhiệm 

vụ và tự giác, cố gắng 

thực hiện tốt nhiệm vụ 

được giao. 

- Phối hợp thực hiện 

nhiệm vụ với các thành 

viên trong nhóm.  

-Tự kiểm tra, đánh giá 

mình và đánh giá các 

thành viên trong nhóm. 

- Tốt: Trẻ bàn bạc với bạn để thống nhất về tiến trình thực hiện công 

việc của nhóm (Bắt đầu từ đâu? Việc nào cần làm trước, việc nào 

sau? Khi nào phải hoàn thành...); Vui vẻ nhận nhiệm vụ theo sự 

phân công/thỏa thuận của nhóm; Cố gắng hoàn thành phần việc của 

mình trong thời gian quy định, không bỏ dở giữa chừng; Quan sát 

các bạn và tự điều chỉnh để theo kịp với tiến độ hoạt động của 

nhóm, không ỷ lại người khác; Hướng dẫn hoặc giúp đỡ, cùng làm 

với bạn khi bạn làm chậm, gặp khó khăn...; Tự đối chiếu với các yêu 

cầu, quy định chung và nói được: bản thân mình/các bạn trong nhóm 

đã hoàn thành nhiệm vụ được giao chưa? Làm đúng hay sai, đẹp hay 

không đẹp...? Tại sao? Cần làm gì để lần hoạt động sau đạt kết quả 

tốt hơn?...). 

- Khá: Trẻ thống nhất với bạn về tiến trình thực hiện công việc của 

nhóm (Việc nào cần làm trước, việc nào sau? Khi nào phải hoàn 

thành...); Vui vẻ nhận nhiệm vụ theo sự phân công/thỏa thuận của 

nhóm; Cố gắng hoàn thành phần việc của mình trong thời gian quy 

định, không bỏ dở giữa chừng; Quan sát các bạn và tự điều chỉnh để 

theo kịp với tiến độ hoạt động của nhóm, không ỷ lại người khác; 
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Giúp đỡ, cùng làm với bạn khi bạn làm chậm, gặp khó khăn...; Trả 

lời được: bản thân mình đã hoàn thành nhiệm vụ được giao chưa? 

Làm đúng hay sai, đẹp hay không đẹp...? Cần làm gì để lần hoạt 

động sau đạt kết quả tốt hơn?... 

- TB: Trẻ nhận nhiệm vụ theo sự phân công/thỏa thuận của nhóm; 

Cố gắng hoàn thành phần việc của mình trong thời gian quy định, 

không bỏ dở giữa chừng; Giúp đỡ, cùng làm với bạn khi được cô 

giáo đề nghị; Biết được bản thân mình đã hoàn thành nhiệm vụ được 

giao chưa nhưng còn lúng túng khi được hỏi về việc thực hiện 

nhiệm vụ của các bạn trong nhóm. 

- Yếu: Trẻ nhận nhiệm vụ theo sự phân công/thỏa thuận của nhóm; 

Lúng túng khi thực hiện nhiệm vụ, chỉ hoàn thành phần việc được 

giao khi có sự hướng dẫn của cô giáo, sự giúp đỡ của bạn; Chưa biết 

tự kiểm tra, đánh giá mình và các bạn trong nhóm. 

KN4 Kĩ năng 

giải quyết 

xung đột 

xảy ra 

- Hành động, ứng xử 

theo quy tắc chung của 

nhóm. 

- Kiềm chế cảm xúc và 

- Tốt: Nắm được những quy tắc, yêu cầu cơ bản khi tham gia vào 

nhóm và chủ động tuân thủ những quy tắc này (Không tự tiện rời 

nhóm khi nhiệm vụ chung chưa được hoàn thành; Không bỏ dở công 

việc mà mình đã nhận/được giao; Không làm ảnh hưởng đến công 
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trong nhóm ý muốn của bản thân. 

- Tích cực, chủ động 

tìm phương án giải 

quyết xung đột xảy ra 

trong nhóm. 

- Nhờ sự “trợ giúp” của 

GV hoặc của bạn khi 

cần thiết. 

việc của bạn...); Biết kiềm chế cảm xúc của bản thân, nhường nhịn 

bạn; Chủ động tìm phương án giải quyết xung đột xảy ra trong 

nhóm (khi không có sự thống nhất trong việc thực hiện công việc; 

khi xảy ra tranh cãi tranh về vai chơi, tranh đồ chơi; khi không đồng 

ý với cách làm của bạn...); Nhờ sự “trợ giúp” của GV hoặc của bạn 

khi không hiểu rõ, không thống nhất được giữa các thành viên trong 

nhóm về nhiệm vụ được giao và cách thực hiện đúng nhiệm vụ; về 

cách giải quyết khi thiếu phương tiện, đồ dùng, đồ chơi.... 

- Khá: Nắm được những yêu cầu cơ bản khi tham gia vào nhóm và 

chủ động tuân thủ, không bỏ dở công việc giữa chừng; Biết kiềm 

chế cảm xúc của bản thân, không tranh giành với bạn; Chủ động nhờ 

cô giáo giúp giải quyết xung đột xảy ra trong nhóm (khi không có sự 

thống nhất trong việc thực hiện công việc; khi xảy ra tranh cãi tranh 

về vai chơi, tranh đồ chơi; khi không đồng ý với cách làm của 

bạn...); Nhờ cô giáo hoặc nhờ bạn khi không biết cách thực hiện 

đúng nhiệm vụ, khi thiếu phương tiện, đồ dùng, đồ chơi.... 

- TB: Nắm được những yêu cầu cơ bản khi tham gia vào nhóm và cố 

gắng tuân thủ, không bỏ dở công việc giữa chừng; Không tranh 
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giành với bạn; Nhờ cô giáo khi không biết cách thực hiện đúng 

nhiệm vụ, khi thiếu phương tiện, đồ dùng, đồ chơi....Lúng túng, 

không biết cách giải quyết khi có xung đột xảy ra trong nhóm. 

- Yếu: Không nắm được những qui tắc chung của nhóm, thường bỏ 

dở công việc giữa chừng (khi không biết cách làm, khi bị hấp dẫn 

bởi công việc khác, hoạt động của nhóm khác...); Không biết kiềm 

chế cảm xúc của bản thân, thường tranh giành (vai chơi, đồ chơi...) 

với bạn; Không chủ động nhờ cô giáo hoặc nhờ bạn khi không biết 

cách thực hiện đúng nhiệm vụ, khi thiếu phương tiện, đồ dùng, đồ 

chơi....(chỉ thụ động nhận sự giúp đỡ). 

 

 

 
 


