YăBANăNHỂNăDỂNăT NHăQU NGăNGẩI
TRƯ NGăĐ IăH CăPH MăVĂN Đ NGă
--------------    -------------

Bài gi ng
PHƯƠNG PHÁP HƯ NG D N TR
LÀM QUEN V I TÁC PH M VĂN H C

Gi ngăviên

:ăThs.ăNguy năTh ăThi n

T ăb ămôn

:ăGiáoăd căm mănon

Khoa

:ăS ăph măTựănhiên

Thángă12ănĕmă2013

1

M CăTIểUăH CăPH N
1.ăKi năth c
- Trình bày và phân tích được những vấn đề chung của việc cho trẻ làm quen với
văn học.
- Hiểu và vận dụng được những tri thức khoa học về phương pháp, biện pháp,
hình thức tổ chức hoạt động cho trẻ làm quen với văn học

trư ng mầm non cũng như

việc sử dụng tác phẩm văn học trong các hoạt động giáo dục tích hợp

trư ng mầm

non
2.ăKĩănĕng
- Đọc, kể diễn cảm được tác phẩm văn học cho trẻ.
- Sử dụng linh hoạt các đồ dùng dạy học.
- Kết hợp tốt các phương pháp và hình thức trong quá trình hướng dẫn trẻ làm
quen với văn học.
- Lập được kế hoạch tổ chức cho trẻ làm quen với văn học.
- Xử lí linh hoạt các tình huống trong quá trình lên tiết dạy.
- Tổ chức được quá trình cho trẻ làm quen tác phẩm văn học.
3.ăTháiăđ
- Nhận định được tầm quan trọng của văn học đối với trẻ em.
- Yêu thích thơ, truyện, đồng dao...dành cho trẻ em.
- Yêu trẻ và mong muốn được đem tác phẩm văn học đến với trẻ.
4.ăCácăm cătiêuăkhác
- Phát triển kĩ năng cộng tác, làm việc nhóm.
- Phát triển kĩ năng tư duy, sáng tạo, khám phá, tìm tòi.
- Trau dồi năng lực đánh giá và tự đánh giá.
- Rèn kỹ năng lập kế hoạch, tổ chức, quản lý, điều khiển, theo dâi kiểm tra hoạt
động, làm việc nhóm, lập mục tiêu, phân tích chương trình.
- Vận dụng các kiến thức, kĩ năng có được vào việc dạy con, cháu làm quen với
văn học.
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NH NGăV NăĐ ăCHUNG
A. M cătiêu:
Sinh viên:
- Trình bày và phân tích được khái niệm, vai trò của với văn học đối với sự phát
triển của trẻ.
- Phân tích được các đặc điểm của thơ - truyện, các đặc điểm tâm lí liên quan
đến việc tiếp nhận tác phẩm văn học của trẻ, đặc điểm tiếp nhận tác phẩm văn học của
trẻ mầm non.
B.ăN iădung:
1.1. Khái ni mălƠmăquenăv iătácăph măvĕnăh c
Làm quen với tác phẩm văn học (TPVH) là việc cho trẻ tiếp xúc với TPVH qua
nghệ thuật đọc thơ, đọc và kể chuyện của cô giáo. Hoạt động này nhằm dẫn dắt, hướng
dẫn trẻ cảm nhận giá trị nội dung, giá trị nghệ thuật phong phú trong tác phẩm, khơi
gợi

trẻ sự rung động, hứng thú đối với văn học, có ấn tượng về những hình tượng

nghệ thuật, cái hay cái đẹp của tác phẩm và thể hiện sự cảm nhận đó qua các hoạt động
mang tính chất văn học nghệ thuật như đọc thơ, kể chuyện, chơi trò chơi đóng kịch,
cao hơn là tiến tới sáng tạo ra những vần thơ, câu chuyện theo tư ng tượng của mình,
góp phần hình thành và phát triển toàn diện nhân cách trẻ.
Đối với trẻ em mầm non, cho trẻ làm quen với TPVH là giúp trẻ cảm nhận sự
độc đáo của phong cách nghệ thuật và vẻ đẹp riêng của nội dung hình thức văn
chương. Cái hay cái đẹp của tác phẩm văn chương được thể hiện trước hết là

sự miêu

tả hiện thực cuộc sống xung quanh với những màu sắc đa dạng, phong phú.
1.2.ăĐặcăđi măc aătácăph măvĕnăh căvi tăchoătr ăemăl aătu iăm mănon
Không nằm ngoài những đặc trưng chung của TPVH viết cho thiếu nhi, tác
phẩm văn học viết cho trẻ mầm non cũng mang những đặc điểm chung đó. Tuy nhiên,
đối tượng trẻ em lứa tuổi mầm non do chưa biết đọc, biết viết nên tác phẩm văn học
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dành cho lứa tuổi này có mang một số nét riêng (được nhấn mạnh hơn), phù hợp với
đặc điểm phát triển cả về tâm lí cũng như sinh lí của trẻ. Một số đặc trưng cơ bản của
tác phẩm văn học dành cho trẻ lứa tuổi mầm non đó là:
1.2.1.ăTácăph măvĕnăh căchoătr ăcóăsựăh nănhiên,ăng ănghĩnhăđángăyêu
Đây chính là tiêu chí đầu tiên của việc lựa chọn tác phẩm văn học cho trẻ mầm
non.
Do trẻ em

lứa tuổi này chưa có nhiều kinh nghiệm sống, các quá trình tâm,

sinh lý đang trong giai đoạn hình thành và phát triển, chúng chưa biết phân tích các sự
vật hiện tượng trong thế giới xung quanh một cách chính xác, khoa học, chúng nhìn
mọi vật xung quanh với con mắt hồn nhiên, ngây thơ, trong sáng. Mọi vật đối với trẻ
đều chứa đựng “hồn ngư i” trong ấy. Thế nên, những tác phẩm cho trẻ cũng mang
những nét hồn nhiên, ngây thơ, ngộ nghĩnh, đáng yêu. Chẳng hạn, trong bài thơ “ Ngủ
rồi” của Phạm Hổ có đoạn:
Ảàămẹăhỏiăgàăcon:
- Đãăngủăch aăđấyăh ?
C ăđànăgàănhaoănhao:
- Ngủăc ărồiăđấyă !
Tính ngộ nghĩnh, ngây thơ có chút hài hước còn được thể hiện

bài thơ “Chơi ú

tim” cũng của nhà thơ Phạm Hổ
Rủănhauăch iăúătim
Ải ăđếnăphiênăchóătrốn

Chóăvẫnăthúăvịălắm

Mèoăđ oămắtănhìnăquanh

Cứănheărĕngăraăc

“Chóănấpăđâuăgiỏiăgớm!”.

“Không!ăMìnhănấpăgiỏiăthật

i

Lỗiăchỉăt iăcáiăđuôi”.
Bỗngăkìaăchỗăkheătủ
Chóăđểălộăcáiăđuôi
Rónărénămèoăđếnăn i
Òa!ăChộpăngayăl ngăb n.
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Hay trong câu chuyện “Hai anh em gà con” của Lê Thị Quế, miêu tả hai anh em gà
tranh nhau vồ bắt một “con giun” đang ngọ nguậy đến nỗi hàng rào bị bật tung, gà anh bị đau
mắt còn gà em thì đau cánh nhưng không ai bắt được và cứ đổ thừa cho nhau là đã nuốt mất
giun:
“…Bỗngăconăgiunăl iăxuấtăhiện.ăảaiăanhăemăgàăl iănh yăvàoăbắt.ăNh ngăconăgiunăl iă
đâuărồi?...
Chợtăhaiăanhăemăcùngănhìnăthấyămộtăconăchuột.ăChuộtătaăkhôngănénănổi,ăc

iăto:

- Đấyălàăcáiăđuôiăcủaătôi.ăảaiăanhăemăgàăthậtăngốc!...”
Chính sự ngây thơ đáng yêu của tác phẩm văn học dành cho trẻ phù hợp với đặc điểm
tâm lí của lứa tuổi này đã làm cho trẻ có thể tiếp nhận một cách đễ dàng các tác phẩm, mang
lại hiệu quả giáo dục cao, giúp các em hiểu biết thêm về cuộc sống.
1.2.2.ăTácăph măvĕnăh căchoătr m mănon ngắnăg n,ăđ năgi n,ăd ăhi u
Như chúng ta biết, trẻ mầm non khả năng ghi nhớ còn kém, các quá trình tâm lí vẫn
chủ yếu chưa chủ định, vốn ngôn ngữ còn hạn chế, quá trình hưng phấn của trẻ

mức cao do

hệ thần kinh trung ương chưa phát triển hoàn thiện, nhịp đập của tim nhanh, trẻ thư ng th
gấp,… Vì thế, tác phẩm văn học cho trẻ lứa tuổi này cần phải ngắn gọn, đơn giản, dễ hiểu.
Các bài thơ được chọn lọc có nội dung gần gũi, mang ý nghĩa giáo dục nhẹ nhàng, dễ nhớ, từ
ngữ mang nghĩa đen với cách miêu tả cụ thể, dễ hiểu. Điều này được thể hiện
phẩm thơ truyện, đồng dao…cho trẻ

những tác

mỗi độ tuổi. Tùy theo độ tuổi của trẻ mà độ “khó” của

tác phẩm được nâng lên.
Đối với trẻ nhà trẻ, các bài thơ thư ng có bốn hoặc năm câu và mỗi câu có khoảng ba,
bốn chữ. Ví dụ:
Thơ “Đàn bò”
Đẹpănhấtăđànăbò
Đuôiădàiăhôngăto
Lôngăvàngăbóngăm ợt
V

năcổăùmăbò.
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Hay, thơ “ Yêu mẹ”
Mẹăđiălàm
Từăsángăsớm
Dậyăthổiăc m
Muaăthịtăcá
Emăkềămá
Đ ợcămẹăyêu
iămẹă i
Yêuămẹălắm!
Các câu chuyện cho trẻ nhà trẻ cũng thư ng có nội dung đơn giản như chuyện “Quả
thị”, chuyện “Thỏ con không vâng l i”, chuyện “ Thỏ ngoan”…
Các bài thơ, câu chuyện cho trẻ tuổi mẫu giáo thì có nội dung phong phú hơn, kết cấu
phức tạp hơn, tuy nhiên vẫn phải đơn giản, ngắn gọn và dễ hiểu. Chẳng hạn như những bài
thơ: “Cây dây leo” của Xuân Tửu, “Đàn gà con” của Phạm Hổ, “ Hoa cúc vàng” của Nguyễn
Văn Chương, “Làm anh” của Phan Thị Thanh Nhàn,…và các câu chuyện như : “Chú thỏ
Tinh khôn”, “Nhổ củ cải”, “Cáo, Thỏ và gà Trống”,…
1.2.3. Tác phẩm văn học cho trẻ mầm non có ngôn ngữ đã được chọn lọc, giàu hình ảnh,
nhạc điệu, vần điệu
Do tư duy của trẻ mầm non chủ yếu mang tính trực quan hình tượng, vì thế tác phẩm
văn học dành cho trẻ phải đáp ứng được yếu tố giàu hình ảnh, vần điệu, nhạc điệu để trẻ dễ
ghi nhớ và thuộc nhanh.
Mỗi bài thơ, mỗi câu chuyện đều miêu tả những hình ảnh đẹp, rực rỡ, cùng với những
vần điệu, nhạc điệu vui tươi, làm cho tác phẩm tr nên sinh động, có sức hấp dẫn và lôi cuốn
sự chú ý của các em.
Mỗi tác phẩm văn học đều miêu tả những hình ảnh đẹp có trong cuộc sống đ i thực.
Tuy nhiên, thông qua ngôn ngữ nghệ thuật mà các hình ảnh này tr nên lung linh, sinh động,
xinh đẹp vô cùng khi chúng ta cảm thụ chúng bằng cảm xúc, bằng tư ng tượng, bằng tất cả
các quá trình tâm lí của con ngư i.
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Hình ảnh “trăng” trong tác phẩm “Trăng ơi từ đâu đến” của Trần Đăng Khoa là một
minh chứng cụ thể cho điều này:
Trĕngă i…ăTừăđâuăđến?
ảayătừăcánhărừngăxa
Trĕngăhồngănh ăqu ăchín
Lửngăl ălênătr ớcănhà.
Trĕngă i…ăTừăđâuăđến?
ảayăbiểnăxanhădiệuăkì
Trĕngătrònănh ămắtăcá
Khôngăbaoăgi ăchớpămi…
Hay:
Conăb ớmătrắng
L ợnăv

năhồng

Ảặpăconăong
Đangăbayăvội…
(Nhược Thủy)
Những hình ảnh được miêu tả trong thơ thật sinh động, trong trẻo. Mỗi bài thơ đều
gợi lên trong trí tư ng tượng của trẻ những bức tranh tuyệt đẹp mà thiên nhiên đã ban tặng
cho con ngư i. Qua đó không chỉ giúp các em cảm nhận được vẻ đẹp của thiên nhiên mà còn
thêm yêu thiên nhiên, yêu cuộc sống.
Tính vần điệu, nhạc điệu trong tác phẩm văn học thư ng được thể hiện

việc tác giả

sử dụng những từ láy, từ tượng thanh, từ tượng hình…, sử dụng các vần chân, vần lưng lặp
lại

các từ trong những câu thơ. Những câu thơ trong bài thơ “Chim chích bông” của

Nguyễn Viết Bình thuộc chương trình thơ, truyện cho trẻ lớp mẫu giáo bé biểu hiện rõ đặc
điểm này:
Chim chích bông
Béătẻoăteo
Rấtăhayătrèo…
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Hay:
Cây dây leo
Béătẻoăteo
ătrongănhà
L iăbòăra
Ngoàiăcửaăsổ
Vàănghểnhăcổ
Lênătr iăcao…
(Xuân Tửu- Cây dây leo)
Hoặc:
Câu chuyện “Bác gấu đen và hai chú thỏ” có chứa đựng rất nhiều từ ngữ giàu tính
nhạc điệu.
“Tr i m aătoănh ătrútăn ớc, gió thổi ào ào bẻ gãy cả cành cây. Bác Gấu đen đi chơi
về bị nước mưa ướt l ớtăth ớt. Nước mưa chảy ròng ròng xuống mặt, xuống cổ bác Gấu.
Bác Gấu đi mãi, đi mãi…”.
Bằng ngôn ngữ đa thanh, giàu hình ảnh, nhạc điệu… Thiên nhiên trong tác phẩm văn
học cho trẻ mầm non dư ng như đẹp hơn, thân thương hơn đối với các em. Với tình yêu đối
với trẻ thơ, các tác giả đã hòa mình vào cuộc sống của các em, viết theo cách cảm, cách nghĩ
của các em để có được những tác phẩm mang đầy âm điệu của cuộc sống, rất phù hợp với
trẻ. Vì thế văn học mang đến cho trẻ những hình ảnh sống động, bay bỗng, giàu chất thơ,
giàu tình cảm về thế giới xung quanh và được các em đón nhận nồng nhiệt.
1.2.4.ăTácăph măvĕnăh căchoătr cóăy uăt ătruy nătrongăth ăvƠăy uăt ăth ătrongătruy n
Đây cũng là một đặc điểm nổi bật trong sáng tác cho trẻ lứa tuổi mầm non. Khác với
thơ viết cho ngư i lớn, hầu hết là thơ diễn ta tâm trạng, là những cảm xúc, nỗi niềm, suy
tư ng…, thơ cho các em có thể “kể” lại được. Ngoài những truyện thơ như: “Mèo đi câu cá”,
“Nàng tiên ốc”…những bài thơ ngắn cũng đều kể lại một sự việc, một hiện tượng. Ví dụ:
“Đám ma bác giun”, “Mưa” của Trần Đăng Khoa; “Ong và Bướm” của Nhược Thủy; “Cháu
chào ông ạ” của Nguyễn Thị Thảo; Thỏ Bông bị ốm…
Sau đây là nội dung một bài cụ thể:
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Th ăBôngăb ă m
ThỏăBôngăbịăốm

ảỏi:ă“Đãăĕnăuống

Chốcăchốcăkêuăla

Nhữngăthứăgìănào?”

Miệngăcứăxuýtăxoa

ThỏăBôngăthềuăthào:

Mẹă i,ăđauăquá!

- “Ĕnămeăvớiăsấu

Thỏămẹăvộiăv

Uốngăn ớcăkhôngănấu

BếăBôngătrênătay

Múcă ăngoàiăao

Đếnăbệnhăviệnăngay

Bụngăsôiăàoăào

Nh ăbácăsĩăkhám

Ruộtăđauănh ăcắt”.

Bácăsĩăs ănắn

Bácăsĩăgậtăgật

ảỏi:ă“Đauăchỗănào?”

Đặtăchiếcăốngănghe

- “ăBụngăcháuăcồnăcào

Khámăxongăliềnăghi:

Đauăquanhăchỗărốn”.

- Đauăvìăĕnăbậy!

Bài thơ là một câu chuyện nhỏ, kể về một chú thỏ ăn uống mất vệ sinh nên bị đau
bụng và khóc la. Mẹ thỏ đưa thỏ đến khám bác sĩ. Bác sĩ khám và hỏi thỏ đã ăn, uống những
gì. Sau khi nghe thỏ trả l i bác sĩ kết luận rằng: Thỏ đau bụng vì ăn bậy.
Yếu tố truyện trong thơ sẽ giúp trẻ dễ dàng nắm bắt được tác phẩm để từ đó liên hệ,
phát hiện và cảm nhận được những vẻ đẹp trong thiên nhiên và trong cuộc sống.
Bên cạnh những tác phẩm thơ có yếu tố truyện thì trong truyện lại có chấtăth ă. Chất
thơ trong truyện như một chất xúc tác làm cho câu chuyện thên sức lôi cuốn, hấp dẫn mạnh
mẽ. Mỗi câu chuyện viết cho các em là những bài học nhẹ nhàng mà sâu sắc. Chất thơ của
truyện sẽ làm cho những bài học ấy không khô khan. Có nhiều câu chuyện như những bài
thơ bằng văn xuôi. Chẳng hạn như những câu chuyện:ăẢiọngăhótăchimăS năca,ăChúăĐỗăcon,ă
Câyă g o,ă L iă ruă củaă trĕng,ă Ngàyă vàă đêm… Cùng với chất thơ bay bổng, ý nghĩa của câu
chuyện có thể sẽ còn theo các em mãi trong suốt cuộc đ i.
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1.2.5.ăTácăph măvĕnăh căchoătr ăm mănonăcóăỦănghĩaăgiáoăd cănh ănhƠngămƠăsơuălắng
Văn học là loại hình nghệ thuật bằng ngôn từ, có khả năng tác động mạnh mẽ tới tâm
hồn và nhận thức của con ngư i. Chức năng giáo dục là chức năng cơ bản của văn học. Các
tác phẩm văn học nói chung và văn học dành cho trẻ em nói riêng đều có ảnh hư ng lớn tới
việc giáo dục các mặt nhân cách trẻ, tuy nhiên ý nghĩa giáo dục thẩm mỹ và giáo dục lòng
nhân ái cho trẻ là có ưu thế hơn cả. Mỗi tác phẩm chính là chiếc gương phản chiếu cuộc sống
chân thực nhất để trẻ có thể từ đó soi mình và bước đầu biết nhận xét, đánh giá ngư i khác.
Các tác phẩm văn học luôn mang đến cho trẻ những bài học đạo đức sâu sắc nhưng rất nhẹ
nhàng và hiệu quả lại cao hơn bất cứ một bài thuyết giảng nào. Những bài thơ, câu chuyện
mà trẻ yêu thích là do sau khi được nghe đọc, nghe kể mà trẻ đã rút ra được bài học cho
mình. Đó là những bài học về tình cảm bạn bè, tình cảm gia đình, tình cảm với những sự vật,
hiện tượng xung quanh trẻ.
Ý nghĩa giáo dục của tác phẩm văn học không những được thể hiện trong toàn bộ nội
dung của tác phẩm mà nó còn được thể hiện

ngay cả tựa đề của tác phẩm và

những câu

kết của tác phẩm.
Với bài thơ “Hoa kết trái”, tác giả Thu Hà đã nhẹ nhàng nhắc nh các em:
“…ă
Nàyăcácăb nănhỏ
Đừngăháiăhoaăt
ảoaăyêuămọiăng

i
i

Nênăhoaăkếtătrái”
Hay trong câu chuyện “Ai đáng khen nhiều hơn”, kết chuyện, thỏ mẹ đã dặn thỏ em
“…Thỏăconăcủaămẹ,ăconăhãyălàmănhữngăviệcătr ớcăhếtămangăl iăniềmăvuiăchoăng

iăkhác,ă

con nhé!
Thỏăemăbẽnălẽn:ăTh aămẹ,ăvângă !”
Những bài học đạo đức thông qua tác phẩm văn học rất nhẹ nhàng, hấp dẫn vì nó phù
hợp với những tình cảm, suy nghĩ của các em. Những bài học mà trẻ tiếp thu được trong th i
kì ấu thơ sẽ theo các em trong suốt cuộc đ i.
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1.3.ăụănghĩaăc aătácăph măvĕnăh căv iăvi căgiáoăd cătr ăm mănon
1.3.1.ăTácăph măvĕnăh căcóăỦănghĩaăgiáoăd căth mămĩă(GDTM)ăchoătr
Lứa tuổi mẫu giáo là th i kì phát cảm của các cảm xúc thẩm mĩ, tức là những xúc cảm
tích cực, được nảy sinh khi trẻ tiếp xúc trực tiếp với cái đẹp khiến trẻ thấy gắn bó tha thiết
với con ngư i và cảnh vật xung quanh. Chính vì vậy, đây là th i điểm vô cùng thuận lợi cho
việc giáo dục thẩm mĩ và chính việc giáo dục thẩm mĩ lại có thể mang đến một hiệu quả to
lớn đối với sự phát triển toàn diện nhân cách của trẻ.
Trước hết, tácăphẩmăvĕnăhọcăđemăđếnăchoătrẻănhữngăhìnhă nhăđẹpăđẽ,ăt

iăsáng;ăgợiă

m ătrongăcácăemănhữngăxúcăc măthẩmămĩăvàăthịăhiếuăthẩmămĩ
Đối với con ngư i, nhu cầu về cái đẹp là nhu cầu có tính bản chất, nó gắn với quá
trình phát triển thể chất và tinh thần và GDTM tr thành nhiệm vụ trọng tâm của quá trình
cho trẻ làm quen với tác phẩm văn học

trư ng mầm non. Qua tiếp xúc với tác phẩm văn

học, dưới sự hướng dẫn của cô giáo, trẻ em sẽ hình thành và phát triển những xúc cảm thẩm
mĩ, tình cảm thẩm mĩ, thị hiếu nghệ thuật, năng lực cảm thụ văn học, khả năng hoạt động
nghệ thuật và sáng tạo nghệ thuật. GDTM trong trư ng mầm non không chỉ cung cấp cho trẻ
những nhận thức thẩm mĩ mà còn hướng tới sáng tạo hoạt động thẩm mĩ. Có thể nói, văn học
với sự phong phú, lấp lánh của ngôn ngữ nghệ thuật trong việc biểu đạt hình tượng đã tr
thành phương tiện giáo dục nghệ thuật cho trẻ.
Nh sự sáng tạo độc đáo của ngư i nghệ sĩ trong việc biểu đạt hiện thực bằng hình
tượng nghệ thuật, cái đẹp vốn có trong thiên nhiên, trong đ i sống đi vào trong văn học nghệ
thuật đã làm nên những giá trị thẩm mĩ thể hiện một quan niệm về cái đẹp. Nhiều tác phẩm
mang lại vẻ đẹp mới của âm thanh, màu sắc, ngôn ngữ, làm giàu thêm vẻ đẹp của thế giới,
làm giàu thêm đ i sống tinh thần của con ngư i. Nh vậy phong cảnh, sự vật, con ngư i
trong tác phẩm tr nên rất đẹp và có sức hấp dẫn riêng nó làm thỏa mãn nhu cẩu thẩm mĩ của
trẻ em. Hơn ai hết trẻ em luôn bị cuốn hút b i cái đẹp và hướng tới cái đẹp. Những hình
tượng tươi sáng trong tác phẩm, những bức tranh thiên nhiên giàu chất thơ được vẽ nên bằng
ngôn ngữ, nhạc điệu của những vần thơ, tính biểu cảm của ngôn ngữ sẽ tạo cho trẻ sự nhạy
cảm thẩm mĩ, tâm hồn, tình cảm cao đẹp, sự phong phú của đ i sống tinh thần.
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Vẻ đẹp của thiên nhiên, thông qua ngôn từ nghệ thuật càng tr nên lấp lánh hơn, trong
trẻo hơn:
M aăm aăm a

Lay lay lay

R iăr iăr i

C nhăcửaăsổ

Lộpăbộpăbộp

S chăđ

Trên mái nhà

Mátăđôiăchân

Thành chùm hoa

Tr iăt nhădần

D ớiăhồăn ớc

Yêuăm aălắm!

ngăphố

ớtă ớtă ớt
(M aă– Ngô Thị Bích Hiền)

Trên cành cây

Và ánh trăng trong thơ Trần Đăng Khoa bỗng tr nên đẹp huyền diệu:
Trĕngă i…ăTừăđâuăđến?
ảayătừăcánhărừngăxa
Trĕngăhồngănh ăqu ăchín
Lửngăl ălênătr ớcănhà.
Trĕngă i…ăTừăđâuăđến?
ảayăbiểnăxanhădiệuăkì
Trĕngătrònănh ămắtăcá
Khôngăbaoăgi ăchớpămi…
(Trĕngă i…từăđâuăđến)
Vẻ đẹp đáng yêu của chú gà con cũng được tác giả Phạm Hổ miêu tả:
“Cáiămỏătíăhon
Cái chân bé xíu
Lôngăvàngămátădiệu
Mắtăđenăsángăng i”
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Đồng th i, tác giả còn khơi gợi trong các em tình yêu thương đối với những con vật
nhỏ xinh này:
“ iăchúăgàă i
Taăyêuăchúălắm”
Vẻ đẹp của thiên nhiên trong hiện thực nếu chỉ nhìn bằng mắt thư ng thì không thể
thấy hết được những kì diệu của nó. Nhưng nếu được miêu tả bằng l i thơ, l i văn thì hình
ảnh đó có thể đẹp lên rất nhiều lần. Đặc biệt, khi đi qua “lăng kính” của các em, mỗi l i văn,
l i thơ đó sẽ tr thành những bức tranh sinh động với sắc màu của riêng trẻ.
Bên cạnh việc cung cấp cho các em những hình ảnh đẹp đẽ, tươi sáng, vĕnăhọcăchoătrẻă
lứaătuổiămầmănonăcònăgiúpătrẻăphátăhuyătríăt
cáiăđẹpăhoặcătìmăđếnăth

ngăt ợngăphongăphú,ăbayăbổngăđểătrẻătựăt oăraă

ngăthứcăcáiăđẹp.

Tiếp xúc với tác phẩm văn học, trẻ không chỉ cảm nhận được cái đẹp của nghệ thuật
mà còn muốn khám phá cái đẹp trong đ i sống. Văn học khơi dậy và tiếp sức cho những
rung động về cái đẹp, nơi nuôi dưỡng cho tâm hồn trẻ sự trong sáng, nhạy cảm với vẻ đẹp
của thiên nhiên…Có thể nói, phương diện này văn học chính là nơi nuôi dưỡng cảm xúc
thẩm mĩ, nơi gìn giữ phát triển chất nghệ sĩ vốn có trong tâm hồn…
Khi được thư ng xuyên thư ng thức các tác phẩm văn học, trẻ lứa tuổi mầm non còn
có thể biết tự mình sáng tạo ra cái đẹp. Sự sáng tạo được thể hiện

nhiều khía cạnh. Trẻ có

thể sáng tạo ngay trong giọng đọc, giọng kể, sáng tạo khi thêm hoặc bớt các tình tiết, l i
thoại trong các câu chuyện, sáng tạo trong hoạt động tạo hình khi trẻ thể hiện lại cảm xúc của
mình về các hình tượng văn học thông qua tranh vẽ hoặc tô màu nhân vật hoặc xé dán… Đặc
biệt, sự sáng tạo được thể hiện

mức cao nhất đó là sáng tác. Trẻ em lứa tuổi này đã có thể

sáng tác được những bài thơ, câu chuyện ngắn miêu tả những gì trẻ nhìn thấy được

xung

quanh chúng. Chẳng hạn bé Ngô Thị Bích Hiền mới 5 tuổi đã có thể sáng tác được những bài
thơ rất hay như: Ôngă mặtă tr i,ă cầuă Thêă ảúc,ă M a…, Cẩm Thơ với bài “Chúă Ải iă phóngă
quân”, Hoàng Dạ Thi với bài “Cáiăchuôngăvú” và đặc biệt là Trần Đăng Khoa với những
tập thơ nổi tiếng mà ai cũng biết.
Nh vẻ đẹp trong tác phẩm văn học mà làm nên những tấm lòng hồn hậu, không
nguội lạnh th ơ với số phận con ngư i, biết ghét những cái xấu, cái ác, biết yêu thương
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đứng về cái tốt đẹp. Như vậy một tác phẩm văn học đích thực trong khi bồi đắp những xúc
cảm thẩm mĩ cũng đồng th i làm nên sự cao đẹp trong tâm hồn và hình thành cho trẻ quan
niệm về cái đẹp.
1.3.2.ăTácăph măvĕnăh căcóătácăd ngăr tăl năđ iăv iăvi căgiáoăd călòngănhơnăáiăchoătr
Lòng nhân ái chính là cơ s , là cái gốc đạo đức của con ngư i. Nhân ái chính là tình
yêu thương đồng loại và những gì xung quanh. Từ tình thương yêu ấy dần dần hình thành
trẻ những tình cảm đạo đức. Giáo dục lòng nhân ái là cơ s hàng đầu giúp trẻ xác lập được
các mối quan hệ tích cực với môi trư ng xung quanh và với cuộc sống để từ đó trẻ có thể
phát triển nhân cách một cách toàn diện.
Xuất phát từ đặc điểm tâm lí của trẻ mầm non, trẻ lứa tuổi này rất nhạy cảm, chúng
sống bằng tình cảm, dễ rung động, dễ hòa mình vào ngư i khác để bộc lộ thái độ của mình
và thể cảm thông, chia sẻ với ngư i khác. Trẻ em rất rạch ròi, dứt khoát trong nhận xét, đánh
giá giữa hai mặt yêu – ghét, tốt – xấu, vui – buồn…Vì thế, giáo dục lòng nhân ái cho trẻ phải
bắt đầu từ giai đoạn trẻ tuổi mầm non như cha ông ta đã dạy từ bao đ i nay:
“D yăconătừăth

ăcònăth ”

“Béăkhôngăvin,ăc ăgãyăcành”
Lòng nhân ái thể hiện trong những tác phẩm văn học cho trẻ được biểu hiện rất cụ thể,
rất đ i thư ng. Đó là những tình cảm yêu thương giữa con ngư i với con ngư i, giữa con
ngư i với thiên nhiên.
Lòngănhânăáiăđ ợcăbiểuăhiệnăcụăthểătrongătìnhăyêuăth
conăng

ngăgiữaăconăng

iăvớiă

i. Đó là những tình cảm gia đình, bao gồm: tình mẹ con, tình cha con, tình anh em,

tình ông cháu, tình bà cháu. Ví dụ: Ảiữaăvòngăgióăth m (Quang Huy), Mẹăốmă(Trần Đăng
Khoa), Th

ngă ông (Tú Mỡ), Làm anh (Phan Thị Thanh Nhàn), Bồă nôngă cóă hiếu (Phong

Thu), TíchăChu,ăCâyăKhế,ăBaăcôăgái…đã thể hiện rõ ý nghĩa giáo dục này.
Ngoài ra còn còn có rất nhiều tác phẩm viết về tình cảm của trẻ với thầy cô, bạn bè và
những ngư i lao động, những ngư i có công với đất nước. Có thể kể đến những tác phẩm
như: BácăẢấuăđenăvàăhaiăchúăthỏ,ăBànătayăcôăgiáo,ăBóăhoaătặngăcô,ăChiếcăcầuămới,ăChúăbộă
độiăhànhăquânătrongăm a,ă nhăBác,…
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Trẻ mầm non là lứa tuổi mà tình cảm phát triển rất mãnh liệt, đặc biệt là tính đồng
cảm và dễ xúc cảm đối với con ngư i và cảnh vật xung quanh. Trẻ mẫu giáo cũng rất dễ
dàng chuyển hóa được những tình cảm này vào các nhân vật trong tác phẩm văn học. Trẻ có
thể thông cảm được với những nỗi bất hạnh, sự không may mắn của các nhân vật trong
truyện chẳng khác nào đó là những con ngư i thực

ngoài đ i.

Có thể nói, bằng tác phẩm văn học, các tác giả đã giúp trẻ em hiểu được những biểu
hiện cụ thể của lòng nhân ái. Đây là thứ tình cảm rất cần thiết, đặc biệt đối với trẻ em. Đó
chính là cơ s , là ngọn nguồn, là cái gốc đạo đức của con ngư i.
Lòngănhânăáiăcònăđ ợcăthểăhiệnă ătìnhăc m,ătháiăđộăcủaăconăng
nhiênăvàătìnhăyêuăquêăh

iăđốiăvớiăthiênă

ng,ăđấtăn ớc.

Văn học tạo cơ hội cho các em thư ng thức những vẻ đẹp của thiên nhiên kì diệu,
khơi gợi

trẻ tình yêu thiên nhiên. Văn học còn giúp các em cảm nhận một cách sâu sắc mối

quan hệ của các sự vật, hiện tượng trong tự nhiên, đặc biệt là mối quan hệ giữa con ngư i
với thiên nhiên. Những tác phẩm có ưu thế về những điểm này phải kể đến: Ảiọngăhótăchimă
s năca,ăẢiọtăn ớcăTíăXíu,ăCâyăg oăbênăhồ,…
Từ tình yêu thiên nhiên, từ mối giao cảm với thiên nhiên, văn học đã góp phần giáo
dục các em thái độ biết trân trọng, giữ gìn và bảo vệ thiên nhiên như một kho báu vô tận. Và
cũng từ những câu chuyện hấp dẫn, đầy ấn tượng ấy, văn học còn góp phần khơi m trong
các em những suy ngẫm về tình yêu, tình thương, lòng nhân đạo và khả năng hướng thiện
của con ngư i.
Những bài thơ viết cho trẻ, nội dung này cũng được thể hiện rất rõ. Đó là những bài
như: Trĕngăsáng,ăTrĕngă iătừăđâuăđến,ăảoaăkếtătrái,ăRongăvàăcá,…
Qua bài thơ Trĕngăsáng,ăTrĕngă iătừăđâuăđến, trẻ cảm nhận được vẻ đẹp của cảnh vật
đêm trăng, vẻ đẹp của trăng trong những hôm trăng tròn, trăng khuyết:
Trĕngătrònănh ăcáiăđĩa
L ălữngămàăkhôngăr i.
Nhữngăhômănàoătrĕngăkhuyết
Trôngăgiốngăconăthuyềnătrôi…
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Có thể nói, thiên nhiên tươi đẹp được thể hiện trong các tác phẩm viết cho các em đã
tạo nên những rung động sâu sắc trong lòng ngư i đọc. Chính sự rung động, dễ xúc động về
cái đẹp của thiên nhiên đó đã tạo nên

các em ý thức giữ gìn và bảo vệ chúng. Điều này

càng đúng với câu nói của nhà lí luận nổi tiếng Eliot W. Eisner: “ăẢiáoădụcăthẩmămĩăchínhălàă
giáoădụcăđ oăđứcăchoăconăng

iătrongăvàăthôngăquaănghệăthuật”. Theo tư tư ng mĩ học của

Chủ tịch Hồ Chí Minh thì cái thẩm mĩ và cái đạo đức thống nhất với nhau. Cái đẹp, cái thẩm
mĩ là cơ s nảy sinh những xúc cảm, tình cảm và những hành động tốt. Vì vậy giáo dục lòng
nhân ái luôn gắn liền với giáo dục thẩm mĩ cho các em.
Như vậy, nếu được tiếp xúc với các tác phẩm văn học mang đậm tính giáo dục thì các
em sẽ có một cảm giác tươi mát tràn ngập tâm hồn, khiến các em muốn làm một việc gì đó
tốt đẹp và có ích, sẵn sàng yêu thương, trân trọng mọi ngư i, mọi vật xung quanh.
1.3.3. Tácăph măvĕnăh căcóăỦănghĩaăl năđ iăv iăvi căgiáoăd cătríătu ăchoătr ăemăl aătu iă
m mănon
Giáo dục trí tuệ có vị trí hết sức quan trọng và cần thiết đối với trẻ mầm non. Đó là
một trong những nhân tố giúp trẻ phát triển toàn diện. Với chức năng phản ánh cuộc sống,
văn học thiếu nhi như “những cuốn sách giáo khoa” đầu tiên giúp trẻ nhận thức thế giới xung
quanh.
- Văn học giúp các em nhận biết về các hiện tượng thiên nhiên. Các tác phẩm thể hiện
rõ nội dung này là: M a (Trần Đăng Khoa), Bàiăhọcătốt (Võ Quảng), giọtăn ớcăTíăXíu,ăảồă
n ớcăvàămây,ăRìnhăxemămặtătr i…
- Văn học cung cấp cho các em những hiểu biết thú vị về thế giới cỏ cây hoa lá. Các
tác phẩm như : Câyă dừa,ă Mầmă non,ă ảoaă kếtă trái,ă Vòngă quayă luână chuyển,ă Bắpă c iă xanh,ă
Dứa,…giúp các em nhận biết rõ đặc điểm của thế giới thực vật.
- Văn học giúp trẻ m rộng sự nhận thức về thế giới loài vật. Những vần thơ, những
câu văn là những bài học giúp các em nhận biết những đặc điểm điển hình của các con vật,
lối sống, thức ăn, quá trình sinh trư ng, phát triển của chúng,… Những tác phẩm như: Củăc iă
trắng,ă Conă trâuă mộng,ă Đànă gàă con,ă Trongă mộtă hồă n ớc,ă Đ ợc!ă Đ ợc!,… thể hiện rất rõ
những điều đó.
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- Văn học còn cung cấp cho trẻ những tri thức về thế giới đồ vật xung quanh như:
Đinh,ăChổi,ăTh ớcăkẻ,ăẢhếăđá,ăTấmălịch,… Thông qua ngôn từ, những đồ vật này tr nên rất
ngộ nghĩnh, sinh động, qua đó giúp các em nhận biết được những đặc điểm về hình dáng,
màu sắc và công dụng của mỗi đồ vật ấy.
- Văn học còn giúp trẻ có thêm những hiểu biết về các mối quan hệ trong cuộc sống.
Đó là những mối quan hệ giữa con ngư i với con ngư i, giữa con ngư i với thiên nhiên và
loài vật. Từ đó trẻ có thể tích lũy được những kinh nghiệm và những phép đối xử nhân thế
trong cuộc đ i. Các tác phẩm:ăẢấuăquaăcầu,ăDêăconănhanhătrí,ăCủăc iătrắng,ăBácăẢấuăđenăvàă
haiăchúăthỏ,…đã nói lên điều đó.
1.3.4.ăVĕnăh căthi uănhiăgiúpăphátătri năngônăng ăchoătr
Phát triển ngôn ngữ cho trẻ là một nhiệm vụ đặt biệt quan trọng

trư ng mầm non.

B i vì ngôn ngữ gắn liền với tư duy. Nếu trẻ không được trang bị một vốn ngôn ngữ nhất
định thì trẻ sẽ gặp khó khăn khi bước vào các cấp học sau để lĩnh hội những tri thức khoa
học trong nền văn hóa của nhân loại. Hơn nữa, tuổi mầm non, đặc biệt là giai đoạn trẻ 2 – 5
tuổi là giai đoạn phát cảm ngôn ngữ, vì thế chúng ta cần tận dụng cơ hội này để giúp trẻ phát
triển ngôn ngữ một cách tốt nhất.
Việc phát triển ngôn ngữ cho trẻ được thực hiện trong tất cả các hoạt động

trư ng

mầm non. Tuy nhiên, tác phẩm văn học có một ưu thế lớn trong việc thực hiện nhiệm vụ này.
Cụ thể:
- Tác phẩm văn học thiếu nhi giúp trẻ m rộng vốn từ, đặc biệt là từ ngữ nghệ thuật.
Như trên đã nói, tác phẩm văn học cho trẻ mầm non giúp trẻ nhận biết các hiện tượng thiên
nhiên, thế giới tự nhiên, loài vật, cỏ cây, đồ vật, các mối quan hệ trong xã hội. Như vậy việc
m rộng nhận thức cho trẻ về thế giới xung quanh đã cung cấp cho trẻ vốn từ khổng lồ. Hơn
nữa những từ ngữ này đã được chọn lọc, trau chuốt, gọt giũa nên khi trẻ tiếp xúc với tác
phẩm văn học, trẻ sẽ được tiếp xúc với ngôn ngữ nghệ thuật, làm cho vốn từ của trẻ phong
phú và sống động.
- Tác phẩm văn học thiếu nhi còn giúp trẻ phát triển ngôn ngữ mạch lạc và nâng cao
khả năng biểu đạt. B i vì khi tiếp xúc với tác phẩm, trẻ học được những cách diễn đạt sinh
động, qua đó trẻ có thể diễn đạt các vấn đề một cách mạch lạc, giàu hình ảnh và biểu cảm.
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Quá trình trẻ nghe kể chuyện, nghe đọc thơ, đặc biệt là khi trẻ được trực tiếp kể lại
chuyện hoặc đọc thuộc lòng thơ chính là quá trình trẻ tích lũy thêm được nhiều từ mới và
học thêm được những cách diễn đạt giàu hình ảnh, giàu sức biểu cảm. Quá trình cho trẻ tiếp
xúc với văn học cũng là quá trình trẻ học tiếng nói của các tác phẩm văn học. L i nói nghệ
thuật không chỉ giúp trẻ cảm nhận được cái đẹp của ngôn từ nói chung mà thực sự là cảm
nhận cái đẹp của tiếng nói mẹ đẻ.
Tóm lại, tác phẩm văn học có ý nghĩa vô cùng to lớn đối với việc giáo dục trẻ tuổi
mầm non. Văn học giúp cho việc hình thành và phát triển nhân cách trẻ một cách toàn diện.
Sẽ rất thiệt thòi cho những đứa trẻ không được thư ng xuyên tiếp xúc với tác phẩm văn học.
Vì vậy cần đưa văn học – nghệ thuật của ngôn từ đến với trẻ từ rất sớm, thậm chí ngay từ khi
trẻ mới chào đ i.
1.4.ăM tăs ăđặcăđi mătơmălíăc aătr ăm mănonăliênăquanăđ năvi căti pănhậnătácăph măvĕnă
h c
1.4.1.ăĐặcăđi măxúcăc m,ătìnhăc m
Giàu xúc cảm là nét tâm lí nổi bật

trẻ thơ, đặc biệt là trẻ em lứa tuổi mầm non. Vì

thế nhận thức của trẻ cũng mang đậm màu sắc cảm xúc. Mọi hành động của trẻ đều bị chi
phối b i tình cảm, trẻ yêu thích cái gì thì hứng thú tìm hiểu bằng được cái đó và hành động
với vì cái đó. Trẻ bộc lộ tình cảm hồn nhiên, chân thực và chưa kiềm chế được tình cảm của
mình vì hệ thần kinh của chúng thư ng

trạng thái hưng phấn mạnh.

Chính đặc điểm dễ nhạy cảm này làm cho trẻ khi nghe kể chuyện, đọc thơ có thể dễ
dàng hóa thân vào nhân vật trong tác phẩm. Trẻ thư ng có những phản ứng trực tiếp, ngay
tức thì khi tiếp xúc với tác phẩm. Trẻ có thể cư i to, kêu lên hoặc nghiên đầu nghiên cổ hoặc
tỏ ra lo lắng,…trước những tình tiết được miêu tả trong tác phẩm. Đó là phản xạ rất tự nhiên
biểu thị trạng thái chưa ổn định, dễ dao động trước tác động của bên ngoài.
Càng lớn, xúc cảm, tình cảm của trẻ càng dần ổn định. Sự hiểu biết của trẻ sẽ phong
phú, phức tạp dần theo các mối quan hệ và những hiểu biết về thế giới xung quanh. Vì vậy
những xúc cảm, tình cảm được nảy sinh trong quá trình cảm thụ tác phẩm văn học sẽ giúp trẻ
biết yêu thương mọi ngư i cũng như vạn vật xung quanh.
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Như vậy xúc cảm tr thành yếu tố tâm lí góp phần phát triển nhân cách trẻ. Với các
tác phẩm nghệ thuật trẻ, trẻ tiếp xúc bằng cả tâm hồn, trái tim và những tình cảm hết sức hồn
nhiên, ngây thơ của mình. Trẻ em là những con ngư i sống nặng về tình cảm, hồn nhiên, dễ
cảm thông, dễ hòa nhập vào mọi vật. Những xúc cảm, tình cảm giàu có

trẻ cùng cái nhìn

hồn nhiên, ngây thơ trước cuộc sống, khiến trẻ hòa đồng, tin và sống với các hình tượng
nghệ thuật trong tác phẩm.
1.4.2.ăĐặcăđi măt ăduy,ăt

ngăt

ng

T ăduyăcủaătrẻămangătínhăhìnhăt ợng
Tư duy hình tượng là một trong những đặc điểm tâm lí quan trọng có ảnh hư ng trực
tiếp đến sự tiếp nhận tác phẩm văn học của trẻ. Trẻ tuổi mầm non, đặc biệt là trẻ mẫu giáo,
luôn lấy mình làm trung tâm để nhìn nhận thế giới xung quanh. Với cách nhìn “ vật ngã đồng
nhất” và trí tư ng tượng phong phú, mọi vật xung quanh qua con mắt của trẻ thơ đều tr nên
sinh động và có hồn. Chính khả năng đồng hóa này khiến trẻ có thể giao cảm với thế giới
nghệ thuật trong tác phẩm, để có thể hiểu biết về thế giới bằng tâm hồn và ngôn ngữ của
mình.
Trẻ em lứa tuổi mầm non tư duy một cách cụ thể, gắn liền với những hình ảnh, âm
thanh, màu sắc. Vì vậy tính cụ thế của ngôn ngữ trong tác phẩm có liên quan mật thiết với sự
tiếp nhận tác phẩm văn học của trẻ.
Tríăt

ngăt ợngăphongăphú,ăbayăbổngă

Một đặc điểm quan trọng trong tâm lí của trẻ mẫu giáo là trí tư ng tượng vô cùng
phong phú. Sự tư ng tượng của trẻ dư ng như vô b bến. Tư ng tượng của trẻ gắn liền chặt
chẽ với xúc cảm, đó là quan hệ hai chiều. Tư ng tượng phụ thuộc vào sự phát triển của cảm
xúc, cảm xúc càng sâu sắc thì trí tư ng tượng càng phát triển để phù hợp với tình cảm đó, và
ngược lại, tư ng tượng cũng giữ vai trò quan trọng trong việc làm giàu thêm những kinh
nghiệm cảm xúc của trẻ.
Sự hình thành và phát triển trí tư ng tượng của trẻ cũng gắn liền với sự hình thành và
phát triển ngôn ngữ. Nh có ngôn ngữ mà trẻ có thể hình dung ra được những gì mà chúng
không nhìn thấy. Trẻ thơ rất cần có tư ng tượng, vì vậy việc nuôi dưỡng trí tư ng tượng cho
trẻ là một trong những nhiệm vụ quan trọng của giáo dục mầm non. Tư ng tượng là một
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năng lực không thể thiếu để cảm thụ và sống với tác phẩm văn học. Trẻ đã sẵn có trong đầu
trí tư ng tượng phong phú và bay bổng nên khi gặp những hình ảnh đẹp, kì ảo của tác phẩm
văn học thì trí tư ng tượng của trẻ càng được thể hiện rõ nét.
Như vậy, trí tư ng tượng phong phú của trẻ là tiền đề để chúng ta đưa tác phẩm văn
học đến với trẻ. Trẻ vận dụng trí tư ng tượng của mình để tiếp thu sáng tạo nghệ thuật, và
ngược lại, trí tư ng tượng phong phú bay bổng trong các tác phẩm văn học chúng sẽ chắp
cánh cho những ước mơ, những hoài bão, sáng tạo của trẻ.
1.4.3.ăKh ănĕngăchúăỦ,ăghiănh ăc aătr ăđangătrongăquáătrìnhăti năđ năcóăch ăđ nh
Chú ý là xu hướng, là sự tập trung tư tư ng vào một đối tượng xác định. Chú ý là quá
trình tổ chức định hướng cho các hoạt động tâm lí khác nhau như: tư duy, tư ng tượng, xúc
cảm…
Trong cảm thụ văn học, các kích thích ngôn ngữ có vai trò quan trọng đối với sự chú
ý của trẻ, và sự chú ý được thể hiện qua việc đứa trẻ có thể lắng nghe cô đọc, kể tác phẩm.
Lắng nghe là một quá trình giúp ngôn ngữ chuyển thành ý nghĩ trong óc. Lắng nghe là một
biểu hiện cần thiết của việc tập trung chú ý nghe cô đọc hoặc kể tác phẩm. Khả năng lắng
nghe của trẻ sẽ phát triển nếu ngư i đọc tác phẩm cho trẻ nghe một cách có hệ thống, không
có các kì dán đoạn dài, khi đọc hoặc kể phải thể hiện xúc cảm cao, như vậy trẻ sẽ bị cuốn hút
và lắng nghe tích cực.
Sự bền vững của chú ý có liên quan chặt chẽ với sự phát triển các chức năng tâm lí
khác. Quá trình hiểu nội dung tác phẩm văn học với sự xuất hiện những cảm hứng của trẻ tới
màu sắc, âm thanh của các tác phẩm nghệ thuật sẽ duy trì được sự tập trung chú ý của trẻ.
Trí nhớ là quá trình tâm lí phản ánh những kinh nghiệm cá nhân dưới hình thức biểu
tượng. Nó bao gồm sự ghi nhớ, gìn giữ và tái tạo trong óc cái mà con ngư i đã từng tri giác,
từng suy nghĩ.
Trẻ mầm non trí nhớ không chủ định chiếm ứu thế, trí nhớ có chủ định đang hình
thành và phát triển mạnh, khả năng ghi nhớ có chủ định vào âm thanh ngôn ngữ cũng đang
phát triển. Bên cạnh đó trí nhớ của trẻ còn mang tính trực quan và gắn liền với cảm xúc. Trí
nhớ của trẻ không bao gi tồn tại độc lập mà có quan hệ chặt chẽ với các quá trình tâm lí
khác.
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Với đặc điểm chú ý, ghi nhớ như trên, muốn trẻ chú ý và ghi nhớ tốt nội dung tác
phẩm văn học thì những ngư i sáng tác, chọn lọc thơ, truyện cho trẻ phải chú ý sử dụng
ngôn ngữ dễ hiểu, ngắn gọn, rõ ràng và thật sinh động. Nội dung các tác phẩm phải có nhiều
tình tiết hấp dẫn để gây sự chú ý và ghi nhớ tác phẩm của trẻ. Bên cạnh đó, khi đưa tác phẩm
đến trẻ, giáo viên phải sử dụng các biện pháp thích hợp, kết hợp nội dung hài hòa thì mới lôi
cuốn sự chú ý, ghi nhớ của trẻ.
1.4.4.ăĐặcăđi măphátătri năngônăng
Trẻ em lứa tuổi mầm non là giai đoạn phát triển ngôn ngữ rất mạnh (giai đoạn phát
cảm ngôn ngữ). Cuối tuổi mẫu giáo trẻ đã có thể nắm vững ngữ âm và ngữ điệu khi sử dụng
tiếng mẹ đẻ. Vốn từ và cơ cấu ngữ pháp cũng phát triển. Trẻ đã biết sử dụng ngôn ngữ để
giao tiếp,…Tuy nhiên ngôn ngữ của trẻ so với ngư i lớn thì vẫn chưa hoàn thiện về nhiều
mặt. Chính vì thế, tác phẩm văn học dành cho trẻ phải sử dụng ngôn ngữ ngắn gọn, dễ hiểu,
độ khó về cấu trúc câu, số lượng từ, câu trong tác phẩm phải được tăng dần theo từng độ
tuổi. Có như vậy thì trẻ mới có thể tiếp nhận tác phẩm văn học một cách tốt nhất.
Tóm lại, việc lựa chọn và sử dụng tác phẩm văn học theo quan điểm tích hợp vào các
hoạt động giáo dục

trư ng mầm non, giáo viên cần phải nắm kĩ các đặc điểm tâm lí trên

của trẻ để mang lại hiệu quả cao nhất trong quá trình sử dụng tác phẩm văn học cho trẻ tiếp
xúc.
1.5.ăĐặcăđi măti pănhậnătácăph măvĕnăh căc aătr ăm mănon
Trẻ em chưa phải là bạn đọc đích thực, chúng chưa tự mình tiếp nhận tác phẩm văn
học mà phụ thuộc vào sự tiếp nhận của ngư i khác và mới chỉ

mức độ “ làm quen” với tác

phẩm. Sự tiếp nhận tác phẩm văn học của trẻ có một số đặc điểm sau:
1.5.1.ăTr ăti pănhậnătácăph măvĕnăh cămangătínhăgiánăti p
Đây là một đặc điểm riêng của trẻ mầm non khi tiếp nhận văn học. Trẻ mầm non chưa
biết đọc nên tiếp nhận tác phẩm văn học qua l i kể, giọng đọc của ngư i lớn.
Trẻ mầm non đến với văn học chủ yếu là nghe, từ nghe mà hiểu rồi mới cảm. Chính vì
thế mà

chương trình cho trẻ mẫu giáo làm quen với văn học thư ng có những kiểu bài như:

Cô đọc, kể cho trẻ nghe, dạy trẻ đọc thơ, kể lại chuyện, hướng dẫn trẻ đóng kịch… Trẻ tiếp
nhận tác phẩm văn học một cách gián tiếp, vì vậy, trẻ tiếp nhận được các giá trị của tác phẩm
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hay không thì phụ thuộc vào cô giáo. Qua giọng đọc, l i kể của cô sẽ giúp trẻ hình dung ra
được những hình ảnh sinh động của cuộc sống và cảm nhận được những cung bậc cảm xúc
chứa đựng trong tác phẩm mà ngôn ngữ viết đã thể hiện. Khi phân tích tác phẩm văn học cho
trẻ phải hết sức linh hoạt, phù hợp với đặc điểm tâm, sinh lý của các em.
Việc đọc, kể tác phẩm một cách diễn cảm, sống động, sáng tạo của cô giáo trên lớp có
ảnh hư ng rất lớn đến sự cảm thụ văn học nghệ thuật và việc thể hiện lại tác phẩm
1.5.2.ăTr ăti pănhậnăvĕnăh cămangătínhătậpăth ăvƠăb

trẻ.

căđ uăcóătínhăđ călập

Trẻ mầm non sinh hoạt và học tập theo nhóm lớp, vì vậy, giống như nhiều hoạt động
khác, hoạt động cho trẻ làm quen với tác phẩm văn học mang tính tập thể và trẻ tiếp nhận tác
phẩm văn học cũng mang tính tập thể. Cả nhóm trẻ cùng ngồi nghe cô đọc một bài thơ hay
kể một câu chuyện hoặc trẻ cùng đọc đồng thanh bài thơ hay đọc nối tiếp câu chuyện theo
cô. Việc cảm thụ tác phẩm của một số trẻ ảnh hư ng đến cả nhóm trẻ. Chẳng hạn, khi nghe
kể chuyện, nếu có 2 – 3 trẻ thấy “buồn cư i” và cư i to thì rất dễ dẫn đến phản ứng dây
chuyền làm tất cả nhóm trẻ cùng cư i theo. Hay khi trẻ đang tập trung nghe kể chuyện, bạn
bên cạnh làm việc riêng thì ngay lập tức trẻ cũng bị phân tán sự tập trung chú ý vào tác
phẩm.
Tuy nhiên, đến cuối độ tuổi mẫu giáo, trẻ đã đạt được những bước tiến đáng kể trong
sự phát triển tâm lí, trẻ bắt đầu ghi nhớ có chủ định, tự giác tập trung chú ý vào các hoạt
động của giáo viên và đặc biệt là rất ham hiểu biết, nên mặc dù sự tiếp nhận văn học vẫn
mang tính tập thể nhưng mỗi trẻ đã bắt đầu có tính độc lập, có cách nghĩ, cách hiểu riêng và
cảm xúc riêng với tác phẩm. Những trẻ giàu cảm xúc, có cảm nhận tinh tế, ngôn ngữ phát
triển mạnh, yêu thích thơ truyện thì trẻ rất chú ý lắng nghe và có sự cảm thụ rất tốt.
1.5.3.ăTr ăti pănhậnăvĕnăh căthiênăv ăc măxúc
Tuổi mẫu giáo là giai đoạn phát triển mạnh mẽ với tốc độ hết sức nhanh chóng về mọi
mặt. Trong các quá trình tâm lí thì nổi bật hơn cả là tính dễ xúc cảm, đồng cảm và tính hình
tượng. Trẻ em rất dễ xúc động, trẻ nhận biết thế giới xung quanh bằng tình cảm. Khi tiếp xúc
với tác phẩm văn học trẻ em có lợi thế vì chúng giàu cảm xúc, hồn nhiên, nặng về trực giác,
do đó trẻ đã thể hiện rõ khả năng đồng cảm, đồng trải nghiệm với tác phẩm. Đó là năng lực
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hóa thân của các em với cái nhìn ngây thơ, giản đơn về sự giống nhau giữa hiện thực của tác
phẩm văn học và hiện thực trong đ i sống xã hội.
Khi tiếp xúc với văn học, trẻ thư ng gán tình cảm và những xúc động của con ngư i
cho sự kiện, hiện tượng, khiến trẻ không chỉ hiểu biết, hình dung sự kiện, hiện tượng mà còn
sống với nó. Trẻ tuổi này rất dễ nhạy cảm trước những thay đổi của thế giới xung quanh và
luôn xúc động, ngỡ ngàng trước những điều tư ng chừng như rất đơn giản. Các em có thể
cảm thấy rung động trước những hình ảnh, hiện tượng xảy ra rất bình thư ng: một chiếc lá
rơi, những hạt mưa, một cụ già ăn xin,… Vì thế khi được nghe kể chuyện, đọc thơ…trẻ
thư ng biểu lộ cảm xúc của mình một cách tự nhiên như cư i phá lên, che mặt xấu hổ hoặc
tỏ rõ sự tức giận,…khi gặp những tình huống cụ thể trong các tác phẩm. Các em cho rằng thế
giới nghệ thuật trong tác phẩm cũng là hiện thực ngoài đ i nên chúng dễ dàng thực lòng chia
sẻ. Điều này giúp cho việc làm nổi bật “tâm trạng chủ đạo” và “cảm xúc trung tâm” khi cho
trẻ làm quen với tác phẩm văn học.
1.5.4.ăTr ăti pănhậnătácăph măvĕnăh căm tăcáchăngơyăth ăvƠătri tăđ
Những câu hỏi của trẻ chứng tỏ các em muốn “đi đến tận cùng” và thư ng dồn ngư i
đối thoại “đến chân tư ng”. Trẻ khát khao được biết tất cả, nhưng chấp nhận sự giải thích
không đầy đủ của khoa học. Điều đó phản ánh quan niệm đơn sơ, ngây thơ của trẻ trong lĩnh
hội thế giới văn học.
Trong tiếp nhận văn học, trẻ thư ng vận dụng những kinh nghiệm trực tiếp và nguyên
hợp, không phân biệt sự khác nhau giữa chúng. Các em chưa đòi hỏi sự hợp lí tình cảm trong
khuôn khổ hạn hẹp của mình. Khi giải thích với trẻ cần phải nhất quán. Cái gì đã tr thành
kinh nghiệm riêng của trẻ thì sẽ thì có sức sống lâu bền. Làm mất niềm tin của trẻ thì khó có
thể giúp trẻ tiếp nhận văn học.
Tuy nhiên, nếu được tiếp xúc với môi trư ng tự nhiên, trí tư ng tượng của trẻ cũng
dần phong phú, biểu hiện thư ng xuyên hơn, bay bổng hơn và rộng khắp hơn, tư duy trực
quan hình tượng và ngôn ngữ của trẻ cũng phát triển mạnh theo lứa tuổi của trẻ. Vì vậy mà
tính chất ngây thơ trong tiếp nhận văn học của trẻ cũng giảm dần để tiến đến việc tiếp nhận
có logic hơn và chủ quan hơn.
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Quá trình tiếp nhận văn học của trẻ phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau. Song, vì trẻ
chưa biết đọc nên việc cảm thụ tác phẩm văn học của trẻ mẫu giáo phụ thuộc chủ yếu vào
giáo viên. B i vậy khi cho trẻ làm quen với tác phẩm văn học các nhà giáo dục cần phải lựa
chọn tác phẩm và phương pháp dạy học phù hợp với tâm lí nhận thức và khả năng tiếp nhận
văn học của trẻ.
CỂUăH I
1. Làm quen với tác phẩm văn học là gì?
2. Phân tích những đặc điểm của tác phẩm văn học viết cho trẻ em lứa tuổi mầm non.
3. Phân tích ý nghĩa của tác phẩm văn học với việc giáo dục trẻ mầm non.
4. Những đặc điểm tâm lí nào có liên quan đến việc tiếp nhận tác phẩm văn học của
trẻ mầm non?
5. Phân tích đặc điểm tiếp nhận tác phẩm văn học
6. Phân tích quá trình cho trẻ làm quen với văn học.
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trẻ mầm non.

Ch

ngă2

CÁCăPHƯƠNGăPHÁPăCHOăTR ăLẨMăQUENăV IăTÁCăPH MăVĂNăH C
A. M cătiêu:
- Sinh viên hiểu và vận dụng được những phương pháp, biện pháp như: Phương pháp
đọc kể tác phẩm văn học có nghệ thuật, phương pháp đàm thoại, phương pháp phân tích giải
thích, phương pháp sử dụng các phương tiện trực quan trong quá trình tổ chức cho trẻ làm
quen với văn học.
- Xác định và vận dụng được phương pháp chủ đạo, phương pháp hổ trợ trong từng
bài dạy
B.ăN iădung:
2.1. Đ c,ăk ătácăph măvĕn h c cóăngh ăthuật
2.1.1. Kháiăni m:
Đọc, kể TPVH một cách có nghệ thuật là ngư i đọc, ngư i kể sử dụng mọi sắc thái
của giọng đọc, giọng kể một cách diễn cảm để trình bày tác phẩm, có kết hợp với cử chỉ điệu
bộ và các hình thức nghệ thuật khác (âm nhạc, vũ điệu, biểu diễn…) một cách sáng tạo, để
giúp cho ngư i nghe có thể cảm nhận được những ý nghĩ, tình cảm, thái độ, tâm trạng của
tác giả và chính ngư i đọc, ngư i kể đến ngư i nghe nhằm khơi gợi những rung động, những
cảm xúc

họ.

2.1.2.ăụănghĩaăc aăvi c s ăd ngăph

ngăphápăđ c,ăk ăTPVHăcóăngh ăthuật:

- Giúp trẻ có thể tiếp xúc với TPVH vì trẻ chưa biết chữ.
Qua giọng đọc, l i kể diễn cảm của cô sẽ tạo nên sức hấp dẫn, lôi cuốn trẻ đi vào thế
giới kì ảo của những bài thơ, câu chuyện, giúp trẻ dễ dàng tư ng tượng được các hình ảnh,
các chi tiết của tác phẩm, cảm nhận được vẻ đẹp của tiếng mẹ đẻ.
- Giúp trẻ được làm quen với những từ ngữ chính xác, biểu cảm và giàu hình tượng
nghệ thuật của tác phẩm văn học.
- Qua giọng đọc, l i kể diễn cảm của cô sẽ tạo cho trẻ có những rung cảm, xúc cảm
thẩm mỹ.
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2.1.3.ăM tăs ăbi năphápăc ăb năđ ărènăluy n đ c,ăk ăTPVHăcóăngh ăthuật:
Để thực hiện tốt được hoạt động nghệ thuật này, ngư i đọc, ngư i kể phải tập luyện
nhiều để có kĩ năng, kĩ xảo và phải nắm được các thủ thuật cơ bản của việc đọc, kể diễn cảm.
Cụ thể:
2.1.3.1. Xác định giọng điệu cơ bản:
Giọng điệu cơ bản là tính chất chung của giọng đọc, giọng kể khi trình bày tác phẩm.
Việc xác định giọng điệu cơ bản phụ thuộc vào thể loại, nội dung, tư tư ng và phong
cách ngôn ngữ của tác phẩm. Việc thể hiện giọng điệu cơ bản có ý nghĩa quan trọng giúp cho
ngư i nghe có thể cảm nhận được giá trị nội dung, nghệ thuật của tác phẩm. Nếu xác định sai
giọng điệu cơ bản, rất có thể ngư i nghe sẽ hiểu sai hoặc hiểu không đầy đủ tư tư ng chủ
đạo của tác phẩm.
Ví dụ:
- Truyện cư i thư ng được đọc, kể với giọng điệu dí dỏm, hài hước và có khi châm
biếm.
- Truyện ngụ ngôn khi đọc, kể phải thể hiện được tính cách của từng nhân vật. câu kết
của truyện thư ng được thể hiện bằng giọng triết lý, hóm hỉnh.
- Truyện cổ tích thư ng được đọc, kể với giọng thủ thỉ, tâm tình, phù hợp với không
gian kì bí, huyền ảo…
2.1.3.2. Xác định ngữ điệu
Ngữ điệu là tổng hợp phức tạp các phương tiện biểu cảm ngữ âm, bao gồm: giai điệu,
nhịp điệu, cư ng độ, trọng âm, âm sắc…
Ngữ điệu là những biến đổi về độ cao của giọng khi nói, khi đọc, có liên quan đến cả
một ngữ đoạn và có thể dùng để biểu thị một số ý nghĩa bổ sung, giúp ngư i đọc, ngư i kể
miêu tả lại được cá tính, tâm trạng, hành động của các nhân vật, đồng th i bộc lộ được thái
độ của mình trước các nhân vật đó nhằm tác động mạnh đến xúc cảm của trẻ.
Ví dụ: Truyện ba cô gái, giọng chị cả, chị hai bình thản, hơi ngạc nhiên, thể hiện sự
th ơ, thiếu quan tâm khi nghe tin mẹ ốm. Giọng cô út cao, dồn dập khi nghe tin mẹ ốm.
Giọng Sóc khi nói với hai cô chị thì phải cao và gay gắt, thể hiện thái độ phê phán sự thiếu
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trách nhiệm và tình cảm giả dối đối với mẹ và trầm ấm, yêu mến và cảm phục khi nói với cô
út.
Nếu giáo viên sử dụng đúng ngữ điệu khi thể hiện l i nói của các nhân vật thì việc
đọc, kể TPVH sẽ góp phần rất lớn vào việc khắc họa tính cách nhân vật và thể hiện tư tư ng
chủ đề của tác phẩm.
Việc xác định đúng ngữ điệu khi đọc, kể diễn cảm liên quan đến nhiều yếu tố sau đây:
* Đọc chính âm:
- Chính âm là cách phát âm được coi là chuẩn.
- Trẻ mầm non chưa đủ trình độ để phân biệt giữa chuẩn và lệch chuẩn của chính âm.
Vì thế cô giấo phải phát âm đúng để làm mẫu cho trẻ.
* Ngừng giọng:
- Ngừng giọng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc đọc, kể diễn cảm các TPVH.
Thông thư ng ngư i ta ngừng giọng

chỗ có dấu câu. Tuy nhiên cũng có khi văn bản không

có dấu câu vẫn được ngừng giọng, tùy theo việc thể hiện tâm trạng của nhân vật hoặc ý nghĩa
của tác phẩm.
* Nhịp điệu và cường độ:
Nhịp điệu là tốc độ của việc đọc, kể. cư ng độ của giọng là độ vang, độ mạnh.
2.1.3.3. Tư thế, nét mặt, cử chỉ, điệu bộ:
* Tư thế: Là vị trí cơ thể ngư i đọc, ngư i kể trong lúc trình bày tác phẩm. Tư thế
phải tự nhiên, đẹp và thoải mái. Khi đọc, kể TPVh cho trẻ phải hướng về phía trẻ, có thể
đứng hoặc ngồi chứ không nên đi lại trước mặt trẻ.
* Nét mặt: Thể hiện rõ nhất sự giao lưu giữa ngư i nói và ngư i nghe trong hoạt động
giao tiếp. Nét mặt, vẻ mặt tự nó sẽ xuất hiện nếu ngư i đọc hiểu thấu nội dung và cảm thụ
được nó.Vì thế, khi đọc, kể TPVH, nét mặt của cô giáo phải thể hiện được cảm xúc, thái độ
của ngư i đọc, ngư i kể và phải phù hợp với nội dung của tác phẩm (với từng tình tiết của
tác phẩm). Chẳng hạn, nếu tác phẩm vui, có tình tiết ngộ ngĩnh, kết thúc có hậu thì nét mặt
của cô giáo phải tươi vui. Còn nếu tác phẩm có tính chất bi thưong thì nét mặt phải bộc lộ sự
buồn rầu, thương cảm. Tuy nhiên, nếu sử dụng nét mặt quá nhiều sẽ khiến ngư i nghe ít chú
ý đến ngôn ngữ nghệ thuật.
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* Cử chỉ, điệu bộ: được dùng để biểu lộ thái độ đối với các nhân vật, các sự kiện được
miêu tả trong tác phẩm, làm tăng thêm sức biểu cảm cho l i nói, và đặc biệt là giúp cho
ngư i nghe cảm nhận bằng trực cảm. Ngư i đọc không phải làm cái việc mô tả tất cả các
nhân vật của tác phẩm mà họ chỉ kể lại mà thôi. Những cử chỉ đơn giản, chân thực sẽ góp
phần thể hiện sâu sắc nội dung tác phẩm. Ngược lại, những cử chỉ cư ng điệu, máy móc sẽ
làm cho việc thể hiện tác phẩm kém hiệu quả.
Cử chỉ phải đa dạng, diễn cảm, không phải để nhằm tô thêm vẻ đẹp cho các hình
tượng mà là để nhấn mạnh một số hồi đoạn.
Đối với trẻ mầm non, cử chỉ phải được sử dụng có mức độ để trẻ không bị phân tán
b i những phương tiện tạo hình bên ngoài.
Tất cả những biện pháp trên có liên quan chặt chẽ với nhau. Việc phân chia như trên
là để tiện cho việc nghiên cứu.
Tóm lại, phương pháp đọc, kể diễn cảm TPVH có nghệ thuật là phương pháp quan
trọng nhất khi đem TPVH đến với trẻ. Các phương pháp khác chỉ hổ trợ chứ không thay thế
cho l i kể hay giọng đọc được.
2.2.ăPh

ngăphápăđƠmătho i g iăm ăv iătr ăv ătácăph m

2.2.1.ăKháiăni m
Đàm thoại là phương pháp mà giáo viên sử dụng những câu hỏi có mục đích, có định
hướng, có kế hoạch trước để trao đổi với trẻ, giúp trẻ hiểu và cảm nhận tác phẩm một cách
sâu sắc và có hệ thống, đồng th i qua đó giúp giáo viên nắm được mức độ hiểu bài của trẻ để
kịp th i uốn nắn những sai sót cho trẻ. Thực chất đây là quá trình giao tiếp giữa tác giả, tác
phẩm với cô giáo và trẻ em
2.2.2.ăụănghĩa
- Hổ trợ cho phương pháp đọc, kể diễn cảm.
- Lôi cuốn trẻ tham gia trao đổi, bộc lộ suy nghĩ, cảm nhận riêng của mình.
- Giúp trẻ nắm được nội dung, tư tư ng tác phẩm, kích hoạt tư duy.
- Tạo cơ hội để trẻ tập nói và diễn đạt sự hiểu biết bằng chính ngôn ngữ của mình, qua
đó phát triển một số kĩ năng giao tiếp cần thiết.
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2.2.3.ăM tăs ăyêuăc uăc aăcơuăh iătrongăđƠmătho i
- Câu hỏi phải nằm trong một hệ thống. Hệ thống câu hỏi phải logic, hợp lý (từ dễ đến
khó), giúp trẻ nhớ nội dung tác phẩm một cách có trình tự.
- Câu hỏi phải ngắn gọn, rõ ràng, dễ hiểu. Không nên đưa hai nội dung khó trả l i
trong một câu hỏi.
- Không nên đưa ra những câu hỏi có sẵn câu trả l i, câu hỏi quá chi tiết, vụn vặt. Tuy
nhiên cũng không nên đưa ra những câu hỏi quá khó, làm cho trẻ bế tắt, dẫn đến mất hứng
thú. Cần đặt câu hỏi hướng sự chú ý của trẻ vào vấn đề mấu chốt chủ yếu trong tác phẩm.
- Cần có những câu hỏi về giá trị nội dung và những câu hỏi về giá trị nghệ thuật của
tác phẩm.
- Cần có những câu hỏi giúp trẻ liên hệ với những tình huống tương tự từ kinh nghiệm
của bản thân trẻ.
- Cần xen kẽ giữa những câu hỏi định hướng cho tập thể và câu hỏi chi tiết cho các
nhân.
Thực hiện được những yêu cầu này cô giáo sẽ kích thích được sự tham gia tích cực
trẻ, đồng th i giúp trẻ theo dõi các tình tiết, các hình ảnh của TPVH một cách liên tục.
 Hệ thống câu hỏi đối với truyện và thơ:

- Đ iăv iătruy n: muốn trẻ hiểu tác phẩm cần chú ý xây dựng hệ thống câu hỏi xoay
quanh những tình tiết chính, vào tính cách của nhân vật.
Ví dụ: Hệ thống câu hỏi cho câu chuyện Chú Dê Đen, có thể hỏi trẻ những câu hỏi
sau:
+ Cô vừa kể cho các con nghe câu chuyện gì? Câu chuyện gồm có những nhân
vật nào?
+ Buổi sáng, Dê Trắng đi đâu?
+ Dê Trắng đã gặp chuyện gì?
+ Sói đã hỏi Dê Trắng những gì?
+ Dê Trắng trả l i sói như thế nào?
+ Sói đã làm gì Dê Trắng?
(Cô chốt lại nội dung phần chuyện trên sau đó đàm thoại tiếp)
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+ Dê Đen đã vào rừng tìm cỏ non để ăn và nước mát để uống, Dê Đen đã gặp ai?
+ Khi gặp Sói, Dê Đen tỏ thái độ như thế nào?
+ Dê Đen đã trả l i Sói ra sao?
+ Nếu là con, khi gặp Sói thì con sẽ làm gì?
+ Trong câu chuyện, con thích nhất nhân vật nào? Vì sao?
- Đ iăv iăth : câu hỏi cần đi vào trọng tâm của bài thơ, vào cảm xúc của tác giả. Nếu
bài thơ có những câu miêu tả thì cần giúp trẻ thấy được vẻ đẹp của cảnh vật mà câu thơ nói
đến.
Ví dụ: Hệ thống câu hỏi bài thơ Hoa kết trái, có thể hỏi trẻ những câu hỏi sau:
+ Cô vừa đọc cho các con nghe bài thơ có tên là gì? Bài thơ do ai sáng tác?
+ Trong bài thơ, tác giả đã nhắc đến những loại hoa gì?
+ Các loài hoa đó có màu sắc như thế nào?
+ Hoa cà có màu gì? Hoa mướp màu gì?
+ ….
+ Những câu thơ nào đã miêu tả về hoa mận?
+ Tác giả bài thơ đã dặn các bạn nhỏ điều gì?
+ Các con phải làm gì để có được các loài hoa đẹp, để các loài hoa đó kết thành
quả?
2.3.ăPh

ngăphápăphơnătíchă– gi iăthích

2.3.1.Kháiăni m
Là cách dùng l i giảng giải để giải thích các từ, các chi tiết khó tư ng tượng hoặc
những từ ngữ miêu tả trạng thái tâm lý của nhân vật, các khung cảnh được nêu trong tác
phẩm, giúp trẻ dễ dàng hình dung và hiểu đúng tác phẩm khi được làm quen.
2.3.2.ăụănghĩa
- Làm phong phú vốn từ, làm giàu vốn sống, giúp trẻ dễ dàng tư ng tượng tái tạo các
hình ảnh được nêu trong tác phẩm.
- Giúp trẻ hiểu sâu sắc, đầy đủ và có hệ thống TPVH. Đồng th i qua việc sử dụng
phương pháp này cô giáo có thể truyền được những rung cảm sâu sắc của mình đến với trẻ,
giúp trẻ có những rung cảm thẩm mỹ và khát vọng vươn tới cái thiện.
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2.3.3.ăN iădungăc năphơnătích,ăgi iăthích
* Giải thích từ khó, bao gồm:
- Từ vay mượn: bugi, gácmăngiê, giđông…
- Từ Hán Việt: Muôn tâu bệ hạ, phu quân, phu nhân, thiếp, chàng…
- Từ địa phương: chén (bát), muỗng (thìa), kẻ nậy (ngư i lớn), bu –bầm –me (mẹ), mế
(bà), mình ên (một mình), răng rứa (sao thế)…
- Từ có hình ảnh (từ tượng hình): lung linh, cuồn cuộn, róc rách, bồng bềnh, lơ lửng,
ròng rã, lưng chừng, ấp ủ…
- Từ biến âm: phẻ phắn ( khỏe khoắn)
* Giải thích nội dung: thực chất là nói rõ, nói cụ thể tác phẩm đề cập đến vấn đề gì để
giúp trẻ hiểu sâu, hiểu đúng và hiểu toàn diện tác phẩm. Đồng th i khơi dậy

trẻ sự đồng

tình hay phản đối những vấn đề mà tác giả phản ánh trong tác phẩm. Để làm được việc này
ngư i giảng giải cần phải dùng từ chính xác, trong sáng, dễ hiểu, phù hợp với khả năng tiếp
thu của trẻ
2.3.4.ăPh

ngăphápăgi iăthích

- Giải thích bằng l i định nghĩa đối với từ Hán Việt, từ địa phương.
- Giải thích thông qua đồ dùng minh họa nếu là từ có hình ảnh khó hình dung.
Ví dụ: Rung rinh: cầm nhành hoa…; lơ lửng: treo một vật… ( khoảng không, không
có điểm tựa, không cao quá cũng không thấp quá); ấp ủ, bé tẻo teo: cho xem tranh…
- Giải thích bằng l i kèm theo cử chỉ điệu bộ. Ví dụ: lạch bạch,…
Lưu ý: Khi giảng giải nội dung, cô giáo cần lồng ghép để giáo dục đạo đức cho trẻ
một cách nhẹ nhàng. Khi giải thích từ khó cần tránh giải thích vòng quanh hoặc giải thích từ
khó này bằng từ khó khác.
2.4.ăPh

ng phápăs ăd ngăcácăph

ngăti nătrựcăquan

2.4.1.ăKháiăni m
Trực quan là phương pháp giảng dạy dùng những vật cụ thể hoặc ngôn ngữ, cử chỉ
thích đáng giúp học sinh hiểu rõ những điều mình truyền, giúp trẻ dễ dàng hình dung, tư ng
tượng hoặc làm chính xác hóa các hình ảnh được ngôn ngữ tác phẩm thể hiện.
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2.4.2.ăụănghĩa
- Giúp trẻ dễ hình thành biểu tượng mới, qua đó, khả năng tri giác của trẻ cũng phát
triển. Đó là tiền đề thúc đẩy tư duy phát triển.
- Giúp khơi gợi

trẻ những xúc cảm, tình cảm thẩm mỹ, biết rung động trước mỗi vẻ

đẹp của các hình tượng nghệ thuật được thể hiện trong tác phẩm.
2.4.3.ăCácălo iătrựcăquan
- Sử dụng vật thật: Là các vật thật như hoa quả… hoặc các hiện tượng thiên nhiên như
mây mưa, sấm chớp, nhà cửa, cây cối…
- Sử dụng đồ dùng trực quan để mô phỏng lại các sự vật hiện tượng, như tranh vẽ, con
rối, mô hình, sa bàn…
- Các phương tịên nghe nhìn hiện đại như đĩa hình, băng ghi âm, máy chiếu, máy
tính…
- Những kí hiệu quy ước (ngôn ngữ hình thể): Đó là ngôn ngữ, nét mặt và cử chỉ, điệu
bộ của cô giáo. Khả năng rung cảm, hiểu biết tác phẩm của cô giáo sẽ bộc lộ qua ngôn ngữ,
ánh mắt, cử chỉ, nét mặt, điệu bộ khi trình bày tác phẩm. kể chuyện mà nét mặt th ơ lạnh
nhạt, không có sự giao cảm với ngư i nghe thì dù câu chuyện có hay mấy cũng khó có thể
lôi cuốn được ngư i nghe.
Các loại trực quan không những cung cấp cho trẻ kiến thức chính xác, bền vững mà
còn có thể giúp trẻ kiểm tra lại tính đúng đắn của lý thuyết, những biểu tượng đã hình thành
trong óc trẻ.
2.4.4. Cácăhìnhăth căs ăd ngătrực quan
- Dùng trực quan để giới thiệu tác phẩm nhằm tạo tình huống, gây hứng thú

trẻ.

- Dùng trực quan để giúp trẻ hiểu tác phẩm (minh họa cho các tình tiết, hình ảnh của
tác phẩm,…).
- Dùng trực quan để giải thích từ khó, giảng giải nội dung (nếu cần).
- Dùng trực quan để củng cố tác phẩm, giúp trẻ củng cố, khắc sâu những biểu tượng
mới được hình thành qua ngôn ngữ đọc, kể (trò chơi).
- Dùng trực quan để cho trẻ tập kể lại chuyện.
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2.4.5.ăM tăs ăyêu c uăc aăvi căs ăd ngătrựcăquan
- Các phương tiện trực quan phải đảm bảo thẩm mỹ về hình dáng, màu sắc và phù hợp
với nội dung của tác phẩm.
- Kích thước phải hợp lý trong tương quan với các sự vật khác và phù hợp với không
gian lớp học.
- Không trang trí quá nhiều vào trực quan gây rối rắm làm trẻ bị phân tán, không tập
trung vào nội dung chính của tác phẩm.
- Sử dụng trực quan phải kết hợp nhuần nhuyễn, tự nhiên với dùng l i. Việc phối hợp
ngôn ngữ diễn cảm với hình tượng tạo hình sẽ giúp cho sự cảm nhận tác phẩm của trẻ đạt kết
quả cao hơn.
- Giáo viên phải tập sử dụng trực quan cho thành thạo trước khi sử dụng trực quan để
kể chuyện, đọc thơ cho trẻ nghe.
CỂUăH I
1. Đọc, kể tác phẩm văn học có nghệ thuật là gì? Phân tích những yêu cầu của việc
đọc, kể tác phẩm văn học có nghệ thuật.
2. Chọn một bài thơ, câu chuyện, trình bày giọng điệu cơ bản của tác phẩm đó và đọc,
kể tác phẩm một cách có nghệ thuật.
3. Thế nào là sử dụng trực quan trong hoạt động kể chuyện, đọc thơ cho trẻ nghe?
4. Phân tích những yêu cầu khi sử dụng trực quan trong quá trình cho trẻ làm quen với
tác phẩm văn học.
5. Đàm thoại, giảng giải trong quá trình kể chuyện, đọc thơ cho trẻ nghe là gì?
6. Những điều cần lưu ý khi đàm thoại với trẻ trong quá trình cho trẻ làm quen với tác
phẩm văn học.
7. Chọn một câu chuyện hoặc bài thơ và trình bày hệ thống câu hỏi để đàm thoại với
trẻ.
8. Phân tích ý nghĩa và phương pháp giảng giải trong quá trình cho trẻ làm quen tác
phẩm văn học.
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9. Chọn một bài thơ hoặc câu chuyện, sau đó giảng giải nội dung nội dung, từ khó có
trong tác phẩm.
Thực hành: Mỗi tổ, nhóm thực hành chuyển thể một tác phẩm thơ, truyện sang kịch
bản và thực hiện trò chơi đóng kịch theo kịch bản đó.

34

Ch

ngă3

T ăCH C HO TăĐ NGăLẨMăQUENăV IăTÁCăPH MăVĂNăH C
A.ăM cătiêu:
- Nhớ được các hình thức cho trẻ làm quen với tác phẩm văn học.
- Biết thiết kế (lập kế hoạch) tổ chức hoạt động cho trẻ làm quen với tác phẩm văn
học.
- Vận dụng các hình thức cho trẻ làm quen tác phẩm văn học vào việc lên tiết dạy.
- Hiểu và vận dụng được các quá trình cho trẻ làm quen với tác phẩm văn học.
- Tổ chức được quá trình cho trẻ làm quen tác phẩm văn học.
B.ăN iădung:
3.1. Hìnhăth căchoătr ălƠmăquenăv iăvĕnăh c
3.1.1. Hìnhăth căchoătr ălƠm quenăv iăvĕnăh cătrongăgi ăh c
3.1.1.1 Gi làm quen với tác phẩm văn học
Đây là gi học được quy định bắt buộc phải thực hiện theo chương trình và kế hoạch
năm học với th i khóa biểu hàng tuần, hàng tháng mà giáo viên phải thực hiện nghiêm túc.
Có hai loại gi học trong hoạt động làm quen với tác phaamrvawn học:
a. Giờ học giới thiệu TPVH (cung cấp kiến thức mới):
*ă Mụcă đích: Giúp trẻ làm quen với TPVH, cảm nhận được giá trị nội dung, giá trị
nghệ thuật của tác phẩm.
*ăCácăgi ăhọcăcụăthể:ă
- Gi đọc thơ cho trẻ nghe: Yêu cầu chính là cho trẻ làm quen với vần, nhịp, với ngôn
ngữ thơ và hình thành lòng yêu thơ cho trẻ.
- Gi đọc truyện cho trẻ nghe: mục đích là cho trẻ làm quen với văn học viết, giúp trẻ
tri giác nội dung với vẻ đẹp ngôn từ của một tác phẩm văn xuôi, kích thích hoạt động tư ng
tượng của trẻ tốt hơn.
- Gi kể chuyện cho trẻ nghe: Giúp trẻ nhớ được tình tiết chính của câu chuyện, đồng
th i trẻ cũng được làm quen với văn phong khẩu ngữ gần gũi, dễ hiểu.
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b. Giờ học củng cố (rèn kĩ năng):
* Mục đích:
- Củng cố vốn nhận thức, cảm nhận về giá trị nội dung, giá trị nghệ thuật của tác
phẩm đã được trẻ tiếp nhận trong các gi học trước.
- Rèn cho trẻ một số kĩ năng kể chuyện, kĩ năng đọc thuộc thơ diễn cảm và kĩ năng tự
hoạt động nghệ thuật.
*ăCácăgi ăhọcăcụăthể:
- Gi học dạy trẻ kể lại chuyện: yêu cầu trẻ kể lại được nội dung câu chuyện, gồm các
hình thức:
+ Trẻ kể cùng cô.
+ Trẻ kể lại một số đoạn trong câu chuyện
+ Trẻ kể lại trọn vẹn câu chuyện.
+ Trẻ kể theo phân vai.
- Gi học dạy trẻ đọc thuộc thơ: yêu cầu trẻ đọc thuộc thơ diễn cảm, mạch lạc, trên cơ
s đó hình thành lòng yêu thơ cho trẻ.
- Gi dạy trẻ đóng kịch theo cốt truyện: yêu cầu chính là trẻ biết thể hiện tính cách
nhân vật, ngôn ngữ của nhân vật trong các vai mà trẻ đảm nhận.
3.1.1.2. Qua các gi học khác:
Thông qua các gi học như: Tạo hình, Làm quen chữ cái, Hình thành biểu tượng toán
ban đầu, Làm quen với môi trư ng xung quanh,…ta có thể cho trẻ tiếp xúc với văn học bằng
cách sử dụng câu đố, bài thơ, đoạn chuyện…để dẫn dắt, giúp trẻ học các môn trên có kết quả
hơn, lôi cuốn hơn. Các tác phẩm đó được xem như là một phương tiện để làm sáng tỏ một
nội dung nào đó của gi học.
3.1.2.ăHìnhăth căchoătr ăLQVVHă ăm iălúc,ăm iăn i
3.1.2.1. Mục đích, ý nghĩa:
- Làm thỏa mãn nhu cầu giải trí, thích nghe đọc thơ, kể chuyện và đóng kịch

trẻ.

Qua đó mang lại cho trẻ những bài học nhận thức, bài học giáo dục đạo đức, thẩm mỹ một
cách nhẹ nhàng.

36

- Góp phần rèn luyện một số kĩ năng nhớ truyện, đọc thơ, diễn kịch, từ đó khắc sâu
nhận thức của trẻ về tác phẩm.
- Góp phần phát triển ngôn ngữ cho trẻ, giúp trẻ biết diễn đạt mạch lạc, biểu cảm, biết
sử dụng ngôn ngữ văn học để bộc lộ suy nghĩ, tình cảm của mình trước những sự việc, hiện
tượng của cuộc sống.
3.1.2.2. Các th i điểm cho trẻ LQVVH ngoài gi học:
a. Lúc đón, trả trẻ và chuẩn bị ăn trưa:
những th i điểm này cô có thể đọc thơ, truyện, đồng dao cho trẻ nghe hoặc cho trẻ
xem tranh và đọc thơ, kể chuyện cho nhau nghe nhằm giúp trẻ không chú ý đến th i gian trôi
qua, tạo tâm lý thoải mái khi bước vào hoạt động mới.
b. Lúc dạo chơi, tham quan:
Khi cho trẻ tiếp xúc với thiên nhiên, với cuộc sống của con ngư i, cô giáo có thể đọc
thơ, câu đố về các đề tài liên quan đến nội dung quan sát nhằm giúp trẻ hiểu hơn về chúng.
c. Lúc trẻ vui chơi:
Những bài thơ nào trong gi học trẻ chưa thuộc thì lúc trẻ chơi cô cho trẻ đọc bài thơ.
Có thể tận dụng nhịp điệu của bài thơ để cho trẻ chơi các trò chơi. Đặc biệt, đây là th i điểm
thích hợp nhất để dạy trẻ thuộc các bài đồng dao và cùng chơi các trò chơi với các bài đồng
dao đó.
c. Khi t chức ngàỔ lễ hội:
Trong các ngày lễ, hội

trư ng mầm non thư ng xây dựng các tiết mục văn nghệ mà

cô và trẻ cùng tham gia. Nội dung các tiết mục này thư ng tùy thuộc vào tính chất, ý nghĩa
của ngày đó. Cô giáo có thể sử dụng các tiết mục hát, múa, đọc thơ, kể chuyện, diễn kịch. Vì
thế, ngày lễ hội cũng là dịp để trẻ làm quen, tiếp xúc với TPVH.
d. Cho trẻ làm quen với văn học qua góc văn học:
Mỗi lớp có một góc văn học có kê bàn, kệ, có đủ ánh sáng, để các loại truyện tranh,
tranh minh họa nội dung các câu chuyện, bài thơ trong chương trình, các nhân vật r i, rối…
Những th i gian ngoài gi học, cô giáo có thể gợi ý để trẻ để trẻ tự lấy truyện tranh ra xem
và kể lại cho nhau nghe.
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3.2.ăThi tăk ăho tăđ ngăchoătr ălƠmăquenăv iăth ,ătruy n
Muốn có một Kế hoạch tổ chức hoạt động cho trẻ làm quen với tác phẩm văn học đảm
bảo tính khoa học và sư phạm, ngư i thiết kế cần chú ý các vấn đề sau:
- Nghiên cứu kĩ tác phẩm cần dạy.
- Nắm vững đặc điểm tâm – sinh lý của đối tượng giảng dạy.
- Nắm vững nội dung, mục đích, yêu cầu của từng loại bài dạy.
- Kế hoạch cần được trình bày rõ ràng, sạch sẽ, đẹp và tiện cho việc sử dụng.
HỊNHăTH CăVẨăN IăDUNGăC AăM TăK ăHO CHăHO TăĐ NGăCHOă
TR ăLẨMăQUENăV IăTÁCăPH MăVĂNăH C
Chủ điểm:
Đề tài:
Loại bài:
Đối tượng:
Ngư i dạy:
Đ iăv iătruy n
1. Mục tiêu
1.1. Kiếnăthức: Ghi những kiến thức mà giáo viên cần cung cấp cho trẻ qua gi học.
1.2. Kĩănĕng: Ghi những kĩ năng cần rèn hoặc hình thành cho trẻ.
1.4. Tháiăđộ: Ghi rõ những bài học đạo đức, thẩm mỹ cần rút ra qua tác phẩm để giáo
dục trẻ và những yêu cầu về thái độ mà trẻ sẽ có được trong tương lai khi tham gia vào hoạt
động làm quen với tác phẩm văn học và biết cách ứng xử trong cuộc sống..
2. Chuẩn bị :
- Xác định giọng điệu cơ bản khi trình bày tác phẩm.
- Chuẩn bị các đồ dùng trực quan cho hoạt động.
3. Phương pháp, biện pháp:
Ghi những phương pháp, biện pháp sử dụng trong gi dạy.
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4. Tiến trình hoạt động (cách tiến hành):
* Hoạt động 1: Khơi gợi hứng thú của trẻ đến với truyện
Ghi rõ cách thức dẫn dắt trẻ vào gi học (đàm thoại, xem tranh, xem mô hình, trò
chơi, bài hát, câu đố… có nội dung gần gũi với nội dung câu chuyện và phù hợp với chủ đề,
hoặc kể một đoạn trong truyện, trích l i của một nhân vật trong truyện…).
* Hoạt động 2: Kể chuyện cho trẻ nghe
Ghi rõ trình tự các công việc của cô, của trẻ theo các bước của từng loại bài.
- Cô kể cho trẻ nghe:
+ Kể lần 1, kết hợp với đồ dùng trực quan.
(Giảng giải ngắn gọn)
+ Kể lần 2, kết hợp với đồ dùng trực quan.
- Giảng giải nội dung, giải thích từ khó.
* Hoạt động 3: Đàm thoại
Ghi hệ thống câu hỏi.
- Kể lần 3 (tóm tắt, cho trẻ kể cùng cô, nếu cần)
* Hoạt động 4: Kết thúc
Ghi rõ hình thức kết thúc (trò chơi, tô màu các nhân vật, bài hát,…)
Hoạt động nối tiếp.
Đ iăv iăth
1. Mục tiêu
1.1. Kiếnăthức: Ghi những kiến thức mà giáo viên cần cung cấp cho trẻ qua gi học.
1.2. Kĩănĕng: Ghi những kĩ năng cần rèn hoặc hình thành cho trẻ.
1.4. Tháiăđộ: Ghi rõ những bài học đạo đức, thẩm mỹ cần rút ra qua tác phẩm để giáo
dục trẻ và những yêu cầu về thái độ mà trẻ sẽ có được trong tương lai khi tham gia vào hoạt
động làm quen với tác phẩm văn học và biết cách ứng xử trong cuộc sống...
2. Chuẩn bị :
- Xác định giọng điệu cơ bản khi trình bày tác phẩm.
- Chuẩn bị các đồ dùng trực quan cho hoạt động.
3. Phương pháp, biện pháp:
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Ghi những phương pháp, biện pháp sử dụng trong gi dạy.
4. Tiến trình hoạt động (cách tiến hành):
* Hoạt động 1: Tạo hứng thú cho trẻ
Ghi rõ cách thức dẫn dắt trẻ vào gi học (đàm thoại, xem mô hình, trò chơi, bài hát,
câu đố… có nội dung gần gũi với nội dung bài thơ và phù hợp với chủ đề).
* Hoạt động 2: Cô đọc thơ, diễn giải nội dung
+ Đọc lần 1, không sử dụng đồ dùng trực quan.
+ Đọc lần 2, kết hơp đồ dùng trực quan
+ Đọc lần 3, kết hợp đồ dùng trực quan, (tranh chữ to)
- Giảng giải nội dung, giải thích từ khó.
* Hoạt động 3: Dạy trẻ đọc thơ
Cho trẻ đọc thơ, giáo viên đọc cho trẻ đọc theo, trẻ đọc nối tiếp, trẻ đọc cả bài theo tập
thể, tổ, nhóm, cá nhân.(Cô chú ý sửa sai cho trẻ, đọc diễn cảm).
Đối với trẻ mẫu giáo lớn nên kết hợp đọc thơ chữ to (chữ in thư ng)
Đàm thoại: Ghi hệ thống câu hỏi. Câu hỏi dựa vào nội dung, âm thanh, màu sắc trong
bài thơ. Hình thức đàm thoại: hái hoa, bắt thăm, câu đố,..
* Hoạt động 4: Kết thúc
Ghi rõ hình thức kết thúc (trò chơi,có liên quan đến nội dung, hình ảnh miêu tả trong
bài thơ)
Hoạt động nối tiếp.
3.3.ăQuáătrìnhăchoătr ălƠmăquenăv iăTPVH
3.3.1. Quá trình chung
Theo PGS.TS. Hà Nguyễn Kim Giang, quá trình cho trẻ làm quen với TPVH được
cấu thành b i hai quá trình sư phạm, đó là:
3.3.1.1. Quá trình sư phạm thứ nhất (đọc và kể TPVH cho trẻ):
quá trình này cô giáo đọc và kể tác phẩm cho trẻ nghe, dẫn dắt trẻ cảm nhận những
giá trị phong phú chứa đựng trong tác phẩm văn học, một trong những lĩnh vực cơ bản của
nghệ thuật. Quá trình này giáo viên phải thực hiện những nội dung như: đọc thơ, kể chuyện,
đọc chuyện cho trẻ nghe.
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Quá trình cho trẻ tiếp xúc với tác phẩm, nhà sư phạm phải nhận thức, khơi gợi

trẻ

những xúc cảm, tình cảm, giúp trẻ cảm nhận giá trị nội dung tư tư ng, nghệ thuật, cái hay cái
đẹp của tác phẩm, hình thành
phát triển

trẻ khả năng cảm thụ văn học. Nhà sư phạm còn hướng tới

trẻ trí tư ng tượng, ngôn ngữ, đặc biệt là ngôn ngữ nghệ thuật, phẩm chất trí tuệ,

sự tập trung chú ý, kĩ năng nghe âm sắc biểu cảm của ngôn ngữ nghệ thuật, năng khiếu văn
học nghệ thuật…Từ đó nảy sinh

trẻ ý thích tham gia vào các hoạt động văn học nghệ thuật,

yêu mến, trân trọng ngôn ngữ dân tộc. Cơ chế dạy học

quá trình này: cô giáo là cầu nối trẻ

với tác phẩm, hướng dẫn trẻ với tư cách là một chủ thể lĩnh hội tác phẩm một cách tích cực
sáng tạo. Hoạt động dạy học của cô giáo

đây chính là một hệ thống thao tác cụ thể, để trẻ

em từng bước thâm nhập, tiếp cận tác phẩm.
3.3.1.2. Quá trình sư phạm thứ hai (trẻ tự HĐNT một cách sáng tạo)
Cô giáo tổ chức cho trẻ hoạt động độc lập – tự hoạt động văn học nghệ thuật, thực
chất là trẻ em thực hành trải nghiệm nghệ thuật. Cô giáo tổ chức, hướng dẫn trẻ đọc thuộc
thơ diễn cảm, kể lại chuyện diễn cảm, nhập vai trong trò chơi đóng kịch sáng tạo.
Đây chính là phương pháp hữu hiệu để làm giàu nhân cách trẻ, đặc biệt là lĩnh vực
ngôn ngữ, khả năng tự hoạt động văn học nghệ thuật. Nó có ý nghĩa lớn trong việc làm sâu
sắc sự cảm thụ văn học của trẻ, khắc sâu những biểu tượng nghệ thuật, làm giàu trí óc, xúc
cảm, tình cảm, làm phong phú trí tư ng tượng, ngôn ngữ mạch lạc, biểu cảm. Kĩ năng thể
hiện, tái tạo tác phẩm một cách sáng tạo, tính tích cực cá nhân, tính độc lập, sáng tạo được
phát triển, để các em tích cực bước vào hoạt động nghệ thuật, tự tin bước vào trư ng phổ
thông.
Thực chất quá trình này là giai đoạn trẻ được thực hành, hoạt động nghiêng về phía
trẻ. Trẻ em là một chủ thể tự hoạt động nghệ thuật một cách tích cực. Quá trình sư phạm này
được xây dựng trên cơ s cùng hợp tác hành động của tập thể trẻ với cô giáo. Để có thể thực
hiện tốt được quá trình này, đòi hỏi trẻ cần phải có một mức độ nhất định những cảm giác, tri
giác, tư duy, tình cảm, tư ng tượng, ngôn ngữ, các năng lực chuyên biệt, hệ thống các kỹ
năng kỹ xảo.
Hai quá trình sư phạm này có mối liên hệ mật thiết với nhau. Kết quả của quá trình sư
phạm thứ hai phụ thuộc vào quá trình sư phạm thứ nhất. Hay nói cách khác, kết quả của quá
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trình thứ nhất có ý nghĩa rất lớn đối với kết quả của quá trình sư phạm thứ hai. Chất lượng
của quá trình sư phạm thứ hai, chất lượng của việc tái tạo lại tác phẩm văn học của trẻ phụ
thuộc vào mức độ lĩnh hội của chính đứa trẻ. Một tác phẩm văn học được các em tiếp thu
một cách máy móc chỉ bằng con đư ng lặp đi lặp lại nhiều lần mà thiếu sự tái hiện lại bằng
hình ảnh, những quan sát nghệ thuật ngôn ngữ của tác giả, thiếu những xúc cảm, những ấn
tượng về hình tượng nghệ thuật của tác phẩm thì sẽ mang lại rất ít lợi ích cho các em và các
em sẽ quên một cách nhanh chóng. Khi mà trẻ cảm nhận được những tư tư ng chính của tác
phẩm, âm điệu của tác phẩm đã làm nảy sinh những tính cảm, khi mà cấu trúc logic của từng
câu đã nắm vững, lúc đó sự ghi nhớ bài thơ, câu chuyện kể sẽ tr nên vững bền và lâu dài
hơn.
Nếu các nhà sư phạm bắt trẻ học thuộc lòng những bài thơ, những chuyện kể
chưa được cảm nhận, bắt chước máy móc, thiếu sáng tạo những vai chơi khi chơi trò chơi
đóng kịch dựa theo tác phẩm văn học thì đó là sai lầm lớn nhất. Việc đọc diễn cảm có nghệ
thuật, trao đổi với trẻ về tác phẩm và biện pháp dạy học tích cực của cô giáo, với việc tổ
chức, hướng dẫn trẻ học thuộc thơ, kể lại chuyện diễn cảm, nhập vai chơi trò chơi đóng kịch
dựa theo tác phẩm văn học cần kết hợp chặt chẽ với nhau. Chính công việc đó tạo ra thái độ
nhận thức đối với tác phẩm nghệ thuật. Vì vậy, trẻ em càng hiểu sâu sắc toàn diện tác phẩm
văn học thì chúng càng có thể “đọc”, kể một cách diễn cảm, nhập vai chơi có chủ định, sáng
tạo. Dấu hiệu của sự nắm vững có ấn tượng mạnh mẽ về tác phẩm là kĩ năng tái tạo lại tác
phẩm qua “đọc” và kể lại tác phẩm một cách diễn cảm, kĩ năng nhập vai trong trò chơi đóng
kịch của trẻ, sẽ là cơ s để trẻ có thể kể chuyện sáng tạo và cao hơn nữa là trẻ có thể sáng tạo
ra những tác phẩm theo tư ng tượng chủ quan của mình.
Thái độ tích cực, đặc trưng của trẻ đối với hoạt động nghệ thuật này chính là
chúng xuất hiện muốn tái tạo lại những những điều đã được nghe
mức độ kia. Sau đó,

mức độ này hay

trẻ xuất hiện ý muốn nhớ lại những đoạn thơ, kể lại câu chuyện. Thái

độ của trẻ đối với ngôn ngữ tác phẩm văn học được nghe là điều kiện thuận lợi để đưa hoạt
động văn học nghệ thuật vào trư ng mầm non, sử dụng tác phẩm văn học vào mục đích giáo
dục thẩm mỹ, giáo dục nghệ thuật, phát triển ngôn ngữ.
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Nhà sư phạm cần phải làm gương cho các em. Sự nghiệp vẻ vang của cô giáo nhằm
giáo dục, phát triển tiếng mẹ đẻ và văn học nghệ thuật trong quá trình cho trẻ làm quen tác
phẩm văn học là nắm vững và thuộc lòng tất cả các tác phẩm văn học trong chương trình. Có
như vậy, trong bất kì hoàn cảnh nào, các cô giáo cũng sẽ gây cho trẻ một ấn tượng tốt đẹp.
Như vậy, quá trình cho trẻ làm quen với TPVH là một quá trình sư phạm có hệ thống,
năng lực của trẻ trong lĩnh vực này có thể còn hạn chế nhưng ý nghĩa giáo dục của vấn đề
này lại rất đáng kể. Kết quả của hai quá trình sư phạm trên phụ thuộc nhiều vào năng lực,
cách thức tổ chức hướng dẫn của nhà sư phạm với những phương pháp thích hợp.
3.3.2. Quá trình t ăch căho tăđ ngăk ăchuy n,ăđ căth choătr ănghe
3.3.2.1. Mục đích:
- Giúp trẻ có hứng thú đối với TPVH biểu hiện

việc trẻ thích được nghe kể chuyện

và đọc thơ.
- Giúp trẻ làm quen và bắt chước cách diễn đạt mạch lạc của ngôn ngữ văn học.
- Trẻ được luyện cách thể hiện xúc cảm đối với tác phẩm bằng giọng đọc, l i kể diễn
cảm, bằng nét mặt, cử chỉ điệu bộ.
- Rèn cho trẻ tác phong, tư thế mạnh dạn, tự nhiên trước mọi ngư i.
3.3.2.2. Yêu cầu:
* Đối với truyện:
- Giáo viên phải nắm được những đặc trưng của các thể loại truyện.
- Phải linh hoạt trong ngôn ngữ kể. Tức là cô có thể dùng từ ngữ của mình để thay thế
những từ khó hiểu, tuy nhiên không được thay đối nội dung cơ bản của câu chuyện.
- Có thể kết hợp với các hình thức nghệ thuật khác (âm thanh, ánh sáng,…) để hổ trợ
cho không gian kể.
- Không biến gi kể chuyện bằng gi giáo dục đạo đức một cách gò bó, khô cứng.
- Chú ý sử dụng các yếu tố ngoài tiết học để củng cố cho bài học, giúp trẻ khắc sâu
nội dung tác phẩm.
* Đối với thơ:
- Giáo viên phải thuộc thơ, đọc đúng nhịp điệu và vần điệu, phát âm rõ ràng, chính
xác các từ và câu thơ.
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- Giáo viên quan sát và cảm nhận kịp th i những phản ứng của trẻ khi nghe cô đọc.
- Giáo viên giải thích các từ khó một cách dễ hiểu, phù hợp với nhận thức của trẻ.

CỂUăH I
1. Hãy nêu các hình thức tổ chức hoạt động cho cho trẻ làm quen với tác phẩm văn
học.
2. Thiết kế một hoạt động cho trẻ làm quen với thơ, truyện.
Thực hành: 18 tiết. Mỗi sinh viên thực hành soạn giáo án và tổ chức một hoạt động
cho trẻ làm quen với Văn học ( loại bài, đề tài và đối tượng tự chọn ).
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Ch

ngă4

S ăD NGăTHƠ,ăTRUY NăTRONGăT ăCH CăHO TăĐ NGăGIÁOăD C
TệCHăH Pă ăTRƯ NGăM MăNON
A.ăM cătiêu:
- Nắm được quan điểm tích hợp trong tổ chức các hoạt động giáo dục

trư ng mầm

non.
- Sử dụng được tác phẩm văn học lồng ghép vào trong các hoạt động giáo dục
trư ng mầm non.
B.ăN iădung:
4.1.ăQuanăđi mătíchăh pătrongăt ăch căcácăho tăđ ngăgiáoăd că ătr

ngăm mănon

4.1.1.ăV ăkháiăni măgiáoăd cătíchăh p
Theo D’ Hainaut (Pháp), hiện nay tồn tại 4 quan điểm khác nhau đối với môn học:
- Quan điểm “trong nội bộ môn học”.
- Quan điểm “Đa môn”.
- Quan điểm “Liên môn”.
- Quan điểm “ Xuyên môn”.
Trong bốn quan điểm trên thì chỉ có hai quan điểm sau là cùng mang tính tích hợp,
nhưng quan điểm cuối cùng mới thực sự mang bản chất của sự tích hợp. Những nhu cầu của
một xã hội hiện đại đòi hỏi chúng ta phải đưa ra quan điểm liên môn và quan điểm xuyên
môn, cũng tức là “cần phải đưa ra quan điểm tích hợp "vào dạy học” như Xauer Roegierr đã
nói. Và cũng theo ông, “Khoa sư phạm tích hợp là một quan niệm về quá trình học tập, trong
đó toàn thể các quá trình học tập góp phần hình thành

học sinh những năng lực rõ ràng, có

dự tính trước những điều cần thiết cho học sinh, nhằm phục vụ cho các quá trình học tập
tương lai, hoặc nhằm hòa nhâp học sinh vào cuộc sống lao động. Ngoài những quá trình học
tập đơn lẻ cần thiết cho các năng lực đó, khoa sư phạm tích hợp dự tính các hoạt động tích
hợp trong đó học sinh học cách sử dụng phối hợp những kiến thức, những kĩ năng và những
động tác đã lĩnh hội một cách r i rạc”. Như vậy, ngay trong khái niệm này ông đã đề cập đến
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việc “hình thành

trẻ những năng lực cần thiết giúp học sinh có thể giải quyết được tình

huống cụ thể trong học tập và trong cuộc sống sau này.
Việt Nam, trong cuốn “ Giáo dục mầm non – Những vấn đề lí luận và thực tiễn”,
tác giả Nguyễn Ánh Tuyết đã nhận định: “ Quan điểm tích hợp xuất phát từ cách nhìn nhận
thế giới tự nhiên, xã hội và con ngư i như một thể thống nhất, nó đối lập với cái nhìn chia
cắt rạch ròi đối với sự vật hiện tượng trong hiện thực, nó phản ánh cái nhìn các đối tượng
như đặt cạnh nhau mà không tìm thấy mối liên quan nào giữa chúng. Tích hợp không chỉ là
liên kết mà còn xâm nhập, đan xen các đối tượng hay các bộ phận của đối tượng vào nhau,
tạo thành một chỉnh thể. Trong đó những giá trị của từng bộ phận được bảo toàn và phát
triển, mà đặc biệt là ý nghĩa thực tiễn của toàn bộ cái chỉnh thể đó được nhân lên”.
Như vậy, giáoădụcătíchăhợpălàămộtăquanăniệmăcóămụcăđích,ăcóăh ớng,ăcóăkếăho chădoă
nhàăgiáoădụcătổăchứcăvàăđiềuăkhiểnănhằmăhìnhăthànhăchoăng

iăbịăgiáoădụcăhoặcăđ ợcăgiáoă

dụcănhữngăphẩmăchất,ănhữngănĕngălựcăchungăđểăgiúpăchoăhọăcóăthểăgi iăquyếtăđ ợcănhữngă
tìnhă huống,ă nhữngă hoànă c nhă màă trẻă gặpă ph iă trongă cuộcă sốngă hiệnă t iă cũngă nh ă trongă
t

ngălai.ăẢiáoădục tíchăhợpăsẽăgiúpăchoăng

sống,ăhòaănhậpăvàoămôiătr

iăđ ợcăgiáoădụcădễădàngăhòaănhậpăvàoăcuộcă

ngăxungăquanhăvàălàmăchoăquáătrìnhăgiáoădụcătíchăhợpăđóămangă

ýănghĩaăthiếtăthựcăđốiăvớiămỗiăcáănhân.
4.1.2.ăQuanăđi mătíchăh pătrongăt ăch căcácăho tăđ ngăgiáoăd cănóiăchungăvƠătrongăt ă
ch căchoătr ălƠmăquenătácăph măvĕnăh cănóiăriêngă ătr

ngăm mănon

4.1.2.1. Khái niệm tổ chức các hoạt động giáo dục theo hướng tích hợp chủ đề
trư ng mầm non
Quan điểm tích hợp theo chủ đề trong giáo dục mầm non được hiểu là cách thức cung
cấp sự định hướng m , linh hoạt, cho phép giáo viên tổ chức các hoạt động xoay quanh các
chủ đề bằng cách phối hợp một cách tự nhiên những hoạt động cho trẻ trải nghiệm như:
quan sát, tìm hiểu môi trư ng tự nhiên – xã hội, vận động, tham gia trò chơi, làm quen với
văn học, toán, âm nhạc…qua đó phát triển

trẻ các mặt nhận thức, ngôn ngữ, tình cảm xã

hội, tình cảm thẩm mĩ, thể lực. Cách tiếp cận này cho phép các giáo viên có thể điều chỉnh
kế hoạch hoạt động một cách linh hoạt, có thể sử dụng các tình huống xảy ra tình c , ngẫu
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nhiên vào kế hoạch dạy học, đáp ứng sự hứng thú của trẻ và tạo không khí sinh động trong
lớp học.
Như vậy, tổ chức các hoạt động giáo dục cho trẻ theo hướng tích hợp chủ đề

trư ng

mầm non là quá trình tác động sư phạm một cách có mục đích, có kế hoạch của các nhà giáo
dục, bằng cách đan xen, lồng ghép các hoạt động giáo dục theo từng chủ đề nhằm thực hiện
mục tiêu và nhiệm vụ giáo dục tích hợp

bậc học mầm non.

4.1.2.2. Lí do vì sao phải tổ chức các hoạt động giáo dục theo quan điểm tích hợp
trong dạy học

bậc học mầm non

Đối với giáo dục mầm non thì vấn đề tích hợp lại càng cần hơn bất cứ ngành học nào
khác. Vì giáo dục mầm non có những lí do đặc biệt của mình. Đó là đối tượng của giáo dục
mầm non là trẻ em còn rất nhỏ (0-6 tuổi), sự phát triển tâm sinh lí của trẻ mới

giai đoạn

đầu tiên của đ i ngư i, cácăchứcănĕngătâmălíăcònăch aăphânăhóaărõărệt,ăchúngăcònăhòaăquyệnă
vàoănhau,ădoăđóătrẻăcònăch aăhìnhăthànhăđ ợcăthaoătácăphânătíchăđểăcóăthểălĩnhăhộiăcácămônă
họcămộtăcáchăriêngărẽ,ăchuyênăbiệt. Trẻ nhỏ chỉ có thể nhận thức sự vật hiện tượng của thế
giới xung quanh trong tính toàn vẹn của chúng và nhiều khi chúng còn sử dụng trực giác
toàn bộ để thu nhận sự vật hiện tượng mà không thể phân tích được. Do đó, việc chăm sóc
giáo dục trẻ cần được tiến hành theo quan điểm tích hợp. Đó là con đư ng hiệu quả nhất cho
sự phát triển của trẻ chúng.
Trẻ em

lứa tuổi mầm non chưa thể lĩnh hội tri thức khoa học theo các môn học riêng

biệt mà chỉ có thể tiếp nhận tri thức khoa học theo các hình thức mang tính tích hợp, trong đó
các lĩnh vực khoa học khác nhau được lồng ghép đan cài vào nhau theo những chủ đề hay
được dùng để giải quyết những tình huống thực như trong cuộc sống vậy.
Theo quan điểm tích hợp thì những tri thức, kĩ năng về cuộc sống gần gũi xung quanh
và tri thức tiền khoa học là phù hợp nhất đối với trình độ phát triển của trẻ

lứa tuổi mầm

non. B i lẽ những tri thức ấy vốn mang tính tích hợp cao, có khả năng cung cấp cho trẻ
những kinh nghiệm sống phong phú về nhiều mặt.
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4.1.3. Đặcăđi măc aăvi căt ăch căcácăho tăđ ngăgiáoăd cătheoăh
tr

ngătíchăh păch ăđ ă ă

ngăm mănon
Đặc điểm của việc tổ chức các hoạt động giáo dục theo hướng tích hợp được thể hiện
những điểm sau:
- Tổ chức lồng ghép, đan cài các hoạt động của trẻ (hoạt động học tập , vui chơi, lao

động…) và chế độ sinh hoạt với các hình thức khác nhau, dựa trên cơ s lấy hoạt động chủ
đạo làm trung tâm để tích hợp theo chủ đề. Từ đó giúp trẻ hình thành những phẩm chất
chung, có khả năng vận dụng để giải quyết những tình huống, hoàn cảnh có ý nghĩa đối với
cuộc sống thực của chúng.
- Nội dung giáo dục được thiết kế theo chủ đề gần gũi với trẻ. Nội dung chủ đề được
m rộng dần theo hướng đồng tâm phát triển từ lứa tuổi nhà trẻ đến mẫu giáo lớn.
- Giáo viên chủ động, linh hoạt, sáng tạo vận dụng các phương pháp, biện pháp tổ
chức môi trư ng đa dạng, phong phú, tạo điều kiện cho trẻ tích cực khám phá chủ đề.
- Giáo viên cần xác định, lựa chọn hình thức tổ chức các hoạt động cho đa dạng để trẻ
hứng thú tìm hiểu, khám phá thế giới xung quanh.
- Trẻ là trung tâm của quá trình giáo dục, giáo viên là ngư i tổ chức, điều khiển và tạo
cơ hội cho trẻ phát triển theo nhu cầu, hứng thú của chúng.
- Quan tâm xây dựng môi trư ng giáo dục lành mạnh, an toàn, hấp dẫn, khuyến khích
giáo viên tận dụng các nguyên vật liệu thiên nhiên sẵn có

địa phương để làm đồ dùng, đồ

chơi cho trẻ một cách sáng tạo.
- Thư ng xuyên đánh giá kết quả hoạt động của trẻ và coi đây là cơ s quan trọng để
điều chỉnh và lập kế hoạch cho chu kì hoạt động tiếp theo.
4.2. S ăd ngătácăph măvĕnăh cătrongăcácăho tăđ ngăgiáoăd că ătr

ngăm mănon

Sự phát triển của trẻ gồm nhiều lĩnh vực có liên quan chặt chẽ và việc học xảy ra đồng
th i trong các lĩnh vực. Sự phát triển của lĩnh vực này lại có ảnh hư ng đến lĩnh vực khác và
tất cả các lĩnh vực đều được phát triển một cách đồng th i theo quan điểm tích hợp. Chính vì
vậy, chương trình chăm sóc – giáo dục mầm non được thiết kế theo các chủ đề, chủ điểm gần
gũi, quen thuộc với cuộc sống của trẻ. Bản thân của cách tiếp cận dạy học theo chủ đề, chủ
điểm đã chứa đựng sự tích hợp cao các tri thức “ tiền khoa học” phù hợp với sự phát triển
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của trẻ lứa tuổi mầm non. Và theo quan điểm tích hợp, các chủ điểm đều hướng tới phát triển
trẻ về mọi mặt nhận thức, kĩ năng, thái độ.
Chương trình chăm sóc, giáo dục mầm non được tổ chức gồm nhiều hoạt động:
-

Hoạt động vui chơi và hoạt động góc.

-

Hoạt động ngoài tr i.

-

Hoạt động chiều.

-

Hoạt động học tập, bao gồm:
+ Hoạt động thể dục.
+ Hoạt động tạo hình.
+ Hoạt động âm nhạc.
+ Hoạt động Làm quen với môi trư ng xung quanh (LQVMTXQ) .
+ Hoạt động Làm quen với văn học (LQVVH).
+ Hình thành các biểu tượng toán sơ đẳng.
+ Làm quen với chữ viết.

Hoạt động LQVVH là một hoạt động mà trẻ được trực tiếp tiếp xúc với tác phẩm văn
học. Còn trong các hoạt động khác cô giáo cũng có thể sử dụng tác phẩm văn học làm
phương tiện dạy học hoặc để tạo nên sự vui tươi, thoải mái cho tiết học, giúp trẻ có thêm sự
hứng thú.


Cáchăthứcăsửădụngătácăphẩmăvĕnăhọcătrongăcácăho tăđộngăgiáoădụcă ătr

ngă

mầmănon:
Sử dụng tác phẩm văn học trong các hoạt động giáo dục cho trẻ mầm non chính là
một sự tích hợp. Cách thức này có khả năng giúp trẻ khám phá, tìm hiểu thêm những tri thức,
hoặc cảm nhận những điều tốt đẹp trong cuộc sống một cách nhẹ nhàng, không gò bó mà lại
mang lại hiệu quả cao. Cách thức sử dụng tác phẩm văn học trong các hoạt động giáo dục
cho trẻ được thể hiện

hai điểm sau:

- Sử dụng tác phẩm văn học trong mọi hoạt động
Như trên đã trình bày, ngoài hoạt động chính cho trẻ LQVVH thì các hoạt động còn
lại chúng ta đều có thể sử dụng tác phẩm văn học cho trẻ tiếp xúc tùy thuộc vào từng th i
điểm và mục đích khác nhau.
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- Sử dụng tác phẩm văn học một cách linh hoạt
Sự linh hoạt được thể hiện

việc: lựa chọn tác phẩm văn học, lựa chọn trích đoạn tác

phẩm văn học, lựa chọn th i điểm sử dụng trong quá trình tổ chức hoạt động đó,…
Linh hoạt lựa chọn tác phẩm được thể hiện

chỗ: Nếu trước đây, khi tổ chức các

hoạt động giáo dục, giáo viên chỉ có thể lấy những tác phẩm có trong chương trình quy định
của Bộ giáo dục ban hành thì gi đây, giáo viên mầm non có thể lựa chọn bất cứ tác phẩm
văn học nào (có trong chương trình hoặc không có trong chương trình) nếu thấy tác phẩm đó
phù hợp với nội dung chủ đề cần truyền tải đến trẻ. Thậm chí giáo viên có thể lấy những tác
phẩm văn học do tự mình hoặc đồng nghiệp sáng tác để sử dụng cho trẻ tiếp xúc. Tính linh
hoạt trong lựa chọn tác phẩm cho phép giáo viên tự do, thoải mái, không bị gò bó, áp đặt
trong quá trình chọn lựa tác phẩm văn học cho trẻ.
Ngoài ra, giáo viên cũng có thể sử dụng những trích đoạn của tác phẩm văn học trong
các hoạt động giáo dục. Giáo viên tự chọn một đoạn chuyện hoặc một đoạn thơ nào đó mà
thấy phù hợp với nội dung bài học mình cần chuyển tải đến trẻ để đọc hoặc kể cho trẻ nghe
nhằm thực hiện mục đích giáo dục của mình.
Linh hoạt trong việc lựa chọn th i điểm sử dụng tác phẩm văn học: Giáo viên có thể
tùy ý lựa chọn th i điểm đưa tác phẩm văn học vào quá trình tổ chức hoạt động giáo dục của
mình. Có thể đưa tác phẩm văn học vào phần ổn định tổ chức hay phần tiến trình gi dạy
hoặc có thể đưa vào phần kết thúc gi học tùy vào mục đích của mình.
Như vậy, trong chương trình giáo dục tích hợp, việc cho trẻ nghe kể chuyện, đọc thơ,
đọc chuyện không tiến hành một cách tách biệt mà đan xen với các hoạt động khác, cùng
hướng tới một chủ điểm nhất định. Thơ truyện vốn tiềm tàng sự liên quan với các hoạt động
khác như âm nhạc, tạo hình, khám phá thế giới xung quanh… Thơ truyện như là phương tiện
dẫn dắt, kết nối các hoạt động giáo dục với nhau, làm cho các hoạt động giáo dục đầy màu
sắc cảm xúc, qua đó trẻ tiếp nhận tri thức khoa học một cách nhanh nhất.
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CỂUăH I
1. Lí do vì sao phải tổ chức các hoạt động giáo dục theo quan điểm tích hợp trong dạy
học

bậc học mầm non
2. Quan điểm tích hợp trong tổ chức các hoạt động giáo dục nói chung và trong tổ

chức cho trẻ làm quen tác phẩm văn học nói riêng

trư ng mầm non

3. Lí do vì sao phải tổ chức các hoạt động giáo dục theo quan điểm tích hợp trong dạy
học

bậc học mầm non
4. Cách thức sử dụng tác phẩm văn học trong các hoạt động giáo dục

non.
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trư ng mầm
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PH ăL C
M TăS ăGIÁOăÁNăTHAMăKH O
GIÁOăÁNăTHƠ
BƠiăth :ăĐƠnăgƠăcon
I.

M căđích, yêuăc u:

 Trẻ cảm nhận được bài thơ hay, thể hiện cảm xúc qua giọng đọc thơ.
 Trẻ đọc rõ l i, ngắt đúng nhịp, diễn cảm.

 Qua bài thơ trẻ biết yêu quý con vật nuôi.
II.

Chu năb :

 Phim Video về đàn gà, ổ gà giả đang ấp trứng, rối bao tay gắn hình gà con.
 Tranh vẽ theo bài thơ:

1. Gà mẹ đang ấp trứng.
Gà mẹ và 10 chú gà con ( con bên cạnh, con trên lưng xung quanh gà mẹ)

2.

III.

T ăch căho tăđ ng:
Ho tăđ ngăc aăcô

Ho tăđ ngăc aătr

Ho tăđ ngă1:

- Trẻ cùng cô đi theo nhạc

M nhạc “ Đànăgàătrongăsân”

trong phòng học

M phim Video về đàn gà. Hỏi trẻ về nội dung phim: - Trẻ kể về những gì trẻ thấy
-

Các con thấy gì trong phim?

trong phim: gà trống, gà mái,

-

Các con có biết bài thơ nào về đàn con

gà con…

không?
-

Ông Phạm Hổ có bài thơ “ Đànăgàăcon” rất
hay. Các con chú ý nghe cô đọc.
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Ho tăđ ngă2:

- Trẻ ngồi yên lặng nghe cô

Côăđọcăth ălầnă1ăkèmătheoătranhăminhăhọa:ătranhă1ă

đọc

và 2.
Côăđọcăth ălầnă2-3ăsửădụngărốiătayăvàăổăgàăgi :
+ Cô đưa ổ gà ra đọc 2 câu thơ đầu:
“ Mư i quả trứng tròn
Mẹ gà ấp ủ…”
+ Cô đưa rối tay có gắn 10 chú gà con đọc tiếp:
“ Mư i chú gà con
…………
Ta yêu chú lắm”
Ho tăđ ngă3

- Trẻ đọc và trả l i của cô.

Đàm thoại xen kẽ khi cho trẻ đọc ( cả lớp 2-3 lần,

Trẻ cảm nhận sự mượt mà

các tổ đọc 2-3 trẻ đọc cá nhân)

của lông gà mẹ, gà con khi

+ Các con đọc bài thơ tên gì?

s .

+ Trong bài thơ các con thấy gà mẹ làm gì?
+ Có mấy chú gà con?
+ Gà con như thế nào?
……
Cô kết hợp cho trẻ xem ổ gà, gà con, s tay vào lông
gà mẹ, gà con.
L uăýăchoătrẻăđọcădiễnăc m,ăngắtănghỉăđúngănhịpăcủaă
bàiăth ă
Ho tăđ ngă4:

- Trẻ đọc những câu thơ theo

Trò chơi mô phỏng:

nội dung tranh.

+ Gà trống gáy, gà mái gọi con, gà con tìm mẹ.

- Trẻ bắt chước các động tác
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+ Trẻ có thể tự bắt chước theo cách của mình. Cô

và tiếng kêu của gà trống, gà

không làm mẫu.

mái, gà con.

+ M nhạc bài “ Đàn gà trong sân”

- Trẻ và cô vận động theo
nhạc đi vòng quanh phòng 23 lần nhạc.

Th :ăEMăV
I. Yêuăc u:
1. Kiến thức:
- Trẻ đọc thuộc bài thơ và hiểu nội dung bài thơ
- Nhớ tên bài thơ, tên tác giả
2. Kỹ năng:
- Rèn luyện kỹ năng đọc diễn cảm
4. Thái độ:
- Trẻ biết thư ng thức cái đẹp
- Trẻ biết bảo vệ môi trư ng
II. Chu năb :
- Cô thuộc bài thơ, tranh vẽ nội dung bài thơ
- Bài thơ “Em vẽ” được viết bằng chữ in thư ng
* Ph

ngăpháp,ăbi năpháp:

- Đọc diễn cảm, đàm thoại, thực hành.
* N iădungătíchăh p:
- Toán, âm nhạc, MTXQ
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III.ăCáchăti năhƠnh:
Ho tăđ ngăc aăcô

Ho tăđ ngăc aătr

1. n định, giới thiệu:
- Cho lớp hát bài “ Rửa mặt như mèo”và đi quan sát - Trẻ hát và đi quan sát cùng
tranh vẽ cảnh em bé đang ngồi vẽ

cô

- Đàm thoại với trẻ theo nội dung tranh
- Trong tranh bạn nhỏ ngồi vẽ rất là nhiều thứ đúng - Lắng nghe
không các bạn? Tác giả Hoàng Thanh Hà cũng có một bài
thơ viết về một em bé đã vẽ được rất nhiều thứ xung quanh
mình đấy các bạn,đó chính là bài thơ "Em vẽ"
- Bây gi chúng mình cùng về lớp và lắng nghe cô đọc
bài thơ này nhé!
2. Hoạt động nhận thức:
a. Đ căth ăchoătr ănghe:
- Cô đọc lần 1 (đọc diễn cảm)
+ Cô vừa đọc bài thơ gì?

- Trẻ lắng nghe

+ Của ai?

- Em vẽ

- Để biết bạn nhỏ trong bài thơ vẽ như thế nào thì lớp - Hoàng Thanh Hà
mình chú ý nghe cô đọc thơ lần nữa và quan sát xem nhé!
- Hát một bài và chuyển đội hình
- Cô đọc lần 2 (xem tranh)
- Đàm thoại về nội dung tranh

- Hát và chuyển đội hình

*ăGi ngăn iădung: Bạn nhỏ trong bài thơ vẽ được rất - Lắng nghe và quan sát
nhiều cảnh vật đẹp như con gà trống có mào đỏ tươi, con
mèo nằm sư i nắng, đôi bướm bay tung tăng, bác mặt trăng - Trẻ lắng nghe và quan sát
toả sáng, cánh đồng lúa ngát hương thơm, nhiều mái trư ng tranh
có mái ngói màu đỏ tươi. Những cảnh vật bạn vẽ thật sinh
động và gần gũi với chúng ta
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- Giáo dục: Các con phải học ngoan, học giỏi để vẽ
được những gì mà mình thích. Các con nhớ là chỉ được vẽ
trên giấy, trên cát, không được vẽ trên tư ng, trên bàn nhé!
- Cho trẻ đọc kết hợp giải thích từ khó:
+ “Bay tung tăng” là bay từ chỗ này sang chỗ khác.
+ “Toả ánh sáng” là ánh trăng toả sáng xuống khắp nơi
+ “Đỏ tươi” có nghĩa là màu đỏ rất đẹp
- Cho trẻ hát bài “Ai cũng yêu chú mèo” chuyển vị trí

- Trẻ đọc và lắng nghe

- Cô đọc lần 3 (thơ chữ to)
b. D yătr ăđ căth :
- Cô cùng trẻ đọc bài thơ bằng chữ to (2 lần)
- Tổ đọc thơ
- Trẻ hát

- Tổ đọc luân phiên
- Nhóm đọc

- Trẻ lắng nghe

- Cô vừa m i bao nhiêu bạn đọc?
- Cá nhân đọc
- Cô bao quát sửa sai, động viên kịp th i

- Lớp đọc

- Cho lớp đọc bài thơ 1 lần nữa

- Tổ đọc

- Hát “Vư n cổ tích” chuyển vị trí đến vư n cổ tích

- Tổ đọc luân phiên

c. ĐƠmătho i:

- Nhóm đọc

- Các con vừa đọc bài thơ gì?

- Trẻ đếm

- Của nhà thơ nào?

- Cá nhân đọc

- Bạn nhỏ tromg bài thơ đã vẽ được những cảnh vật
- Lớp đọc lại bài thơ 1 lần

gì?
- Cảnh vật bạn vẽ như thế nào?

- Hát và chuyển đội hình

- Bạn đã vẽ được những con vật gì?
- Con vật đó như thế nào?
* Cho trẻ chơi trò chơi: “Ghép hình con vật”
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- Em vẽ

- Chia trẻ thành 3 tổ

- Hoàng Thanh Hà

- Cô phổ biến cách chơi, luật chơi

- Trẻ trả l i

- Cho trẻ chơi
- Nhận xét sau khi chơi

- Trẻ trả l i

*Củng cố: Cho trẻ nhắc lại tên đề tài

- Gà trống,mèo lư i...

3. K tăthúc: Chuyểnăho tăđộng

- Trẻ trả l i

- Lắng nghe
- Lớp chơi
- Trẻ trả l i

GIÁOăÁNăTRUY N
K ăCHUY N:ăCÂY TÁO
I. M CăĐệCH,ăYểUăC U
- Kiến thức: Trẻ biết tên chuyện, tên các nhân vật trong chuyện, hiểu được nội dung câu
chuyện: cây lớn lên nh có đất, nước, ánh sáng và ngư i chăm sóc.
- Kỹ năng: Trẻ trả l i được các câu hỏi của cô rõ rang, mạch lạc, biết bắt chước một số
động tác mô phỏng sự lớn lên của cây qua trò chơi.
- Thái độ: Trẻ hứng thú nghe cô kể chuyện, tích cực tham gia trò chơi.Trẻ biết bảo vệ
và chăm sóc cây.
II. CHU NăB
1.

Đồ dùng:
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- Ti vi, đầu đĩa hình, băng hình quay cảnh vư n táo thật; một số cây quả nhựa: đào,
mận, lê; chậu cảnh trồng cây táo thật; que chỉ; nhân vật; tranh truyện; mũ hình lá, quả, hoa để
trẻ đội khi chơi trò chơi.
2.

Trẻ ngồi ghế hình vòng cung.

III.

TI NăTRỊNHăHO TăĐ NG

Hoạt động của Giáo viên
1.

năđ nhăt ăch c,ăt oătìnhăhu ngă

Cô trò chuyện với trẻ về th i tiết: Tr i đã sang đông nên rất lạnh, các con đi học phải
mặt quần áo ấm, đội mũ, khăn kẻo bị ốm, cảm lạnh.
- Có nhiều loại quả ra trái về mùa đông: Táo, lê, cam, quýt, đào, mận.
- Cô cho trẻ đi thăm vư n cây.
- Cô giới thiệu một số cây ăn quả - trong đó cây táo có rất nhiều quả.
- Cô cho trẻ quan sát và hỏi trẻ: cây gì? Cây táo có rất nhiều quả.
- Cô cho trẻ quan sát và hỏi trẻ: cây gì? Cây táo.
Cây táo có gì? (Thân, lá, quả)
- Cô sẽ kể cho các con nghe câu chuyện cây táo.
2.ăN iădungătr ngătơm: Kể chuyện
+ Cô kể lần1: Kể diễn cảm kết hợp cho trẻ xem băng hình về vư n táo, hình ảnh cây
táo, hoa đào, ông trồng cây, bé tưới nước cho cây, bé chìa vạt áo ra hứng táo chín.
+Cô kể lần 2: Kể tóm tắt câu chuyện và cho trẻ xem tranh truyện cây táo.
- Đàm thoại: Ông đang làm gì? (trồng cây); bé đang làm gì? (tưới nước cho cây); tr i
mưa: Đang tưới nước cho cây; mặt tr i: Đang sư i nắng cho cây.
Con gì xuất hiện? (Gà trống) gà trống nói với cây thế nào? (Cây ơi cây lớn mau) Bướm
nói gì với cây? (cây ơi cây lớn mau).
Ông, bé, gà, bướm mong cây thế nào? (Cây ơi cây lớn mau).
Nghe l i ông, bé, gà và đàn bướm, cây đã cho những trái chín vàng, rơi vào lòng bé.
+ Cô kể lần 3: Kết hợp sử dụng sa bàn cát:
Mưa phùn bay, hoa đào n và các loài hoa đang khoe sắc đón nắng xuân về.
Ai đã trồng cây táo (cô gắn nhân vật ông và cây táo).
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Ai đã tưới nước cho cây (cô gắn em bé).
Mưa tưới nước cho cây (cô kéo các mảng mây ra).
Mặt tr i sư i nắng cho cây ( cô kéo hình mặt tr i ra).
Tiếng nói của gà trống: Cây ơi cây lớn mau (cô gắn gà trống) thế là những chiếc lá non
bật ra, cô m những chiếc lá trên cây.
Tiếng nói của bướm: Cây ơi cây lớn mau ( cô treo những chùm quả táo vào thân cây).
Quả gì đã hiện ra?
+ Cô kể lần 4: Vừa kể vừa cho trẻ gọi tên nhân vật, cho trẻ lên lấy nhân vật cắm xuống
sa bàn cát theo tình tiết câu chuện.
- Giáo dục trẻ: Cây ra hoa, kết trái là nh có đất, nước, ánh sáng và có sự chăm sóc của
bàn tay con ngư i. Muốn cây có nhiều quả chúng ta phải biết bảo vệ và chăm sóc cây. Khi
ăn táo các con nhớ rửa sạch, bỏ hạt.
3.ăTròăch i:ăGieoăh tăn yăm m
- Cô cho trẻ tự lấy mũ hình lá, hoa, quả đội lên đầu.
- Trẻ bắt chước động tác và nói theo: xới đất, gieo hạt, nảy mầm.
1 nụ - 2 nụ; 1 hoa- 2 hoa; 1 quả- 2 quả.
Gió thổi – cây nghiêng, lá rụng – nhiều lá. Cô cho trẻ chơi 2 – 3 lần.
4.ăăK tăthúc: Cô khen động viên trẻ.
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