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A. GIỚI THIỆU TỔNG QUAN  

GDMN là c	p h�c �u tiên c�a quá trình giáo d�c th��ng xuyên cho m�i 

ng��i, là giai o$n �u tiên c�a vi&c hình thành và phát tri'n nhân cách. 

Nh*ng k,t qu- tr. $t �/c 0 tu1i này có ý ngh4a quy,t 5nh ,n s7 hình 

thành và phát tri'n toàn di&n trong su8t cu9c �i c�a :a tr., i;u này 

ph� thu9c nhi;u vào ch	t l�/ng ch<m sóc, giáo d�c c�a nhà tr��ng, gia 

ình và xã h9i. 

Vào l?p 1 là b�?c ngoBt quan tr�ng c�a tr. mCu giáo. TE ho$t 9ng vui 

chFi là ch� $o, tr. chuy'n sang ho$t 9ng h�c tGp v?i môi tr��ng m?i, 

th�y cô, b$n bè m?i làm tr. gBp nhi;u khó kh<n, bJ ngJ n,u không �/c 

chuKn b5 t8t v; m�i mBt. 

Ngày 22/7/2010, B9 Giáo d�c và Qào t$o ban hành Thông t� s8 23/2010 

Quy 5nh v; B9 ChuKn phát tri'n tr. em 5 tu1i (PTTE5T). 

ChuKn phát tri'n tr. em 5 tu1i th' hi&n s7 mong /i v; nh*ng gì tr. nên 

bi,t và có th' làm �/c d�?i tác 9ng c�a giáo d�c trong các l4nh v7c 

phát tri'n n;n t-ng c�a tr.: Phát tri'n Th' ch	t, Phát tri'n Tình c-m và 

Quan h& xã h9i, Phát tri'n Ngôn ng* và Giao ti,p, Phát tri'n NhGn th:c. 

B9 ChuKn PTTE5T còn là cF s0 cung c	p các thông tin ph-n h]i v; s7 

phát tri'n c�a cá nhân m^i tr., giúp giáo viên và cha m  ̀tr. l7a ch�n n9i 

dung và các bi&n pháp giáo d�c phù h/p, nâng cao ch	t l�/ng ch<m sóc, 

giáo d�c tr.. Q8i v?i c9ng ]ng, B9 ChuKn PTTE5T là c<n c: ' th7c hi&n 

s7 công bbng trong giáo d�c.  

B. MỤC TIÊU 

Giúp giáo viên m�m non: 

— Hi'u �/c khái ni&m v; ChuKn PTTE, vai trò và l/i ích c�a ChuKn PTTE. 

— Nfm �/c m�c ích sg d�ng ChuKn PTTE và n9i dung B9 ChuKn PTTE5T. 

— Bi,t sg d�ng B9 ChuKn trong quá trình giáo d�c tr. 5 tu1i. 

— Có k4 n<ng xây d7ng công c� ánh giá s7 PTTE5T. 
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C. NỘI DUNG 

NỘI DUNG 1 

KHÁI NIỆM VỀ CHUẨN, VAI TRÒ VÀ LỢI ÍCH CỦA CHUẨN PHÁT 

TRIỂN TRẺ EM 5 TUỔI 

Hoạt động 1: Tìm hiểu một số khái niệm có liên quan 

NHIỆM VỤ 

B$n ã nghiên c:u B9 ChuKn PTTE5T, ã sg d�ng nó trong công tác 

GDMN. B$n hãy suy ngh4 và làm rõ m9t s8 khái ni&m sau: 

— ChuKn là gì? 

 

 

— ChuKn PTTE là gì?  

 

 

— ChuKn PTTE5T là gì? 

 

 

B$n 8i chi,u v?i nh*ng thông tin d�?i ây ' hoàn thi&n khái ni&m. 

THÔNG TIN PHẢN HỒI 

1. Chuẩn là gì?  

ChuKn là cái �/c ch�n làm c<n c: 8i chi,u ' h�?ng theo ó mà làm. 

2. Chuẩn phát triển trẻ em là gì?  

ChuKn phát tri'n tr. em là nh*ng mong /i v; nh*ng gì tr. em nên bi,t 

và có th' làm �/c. 

3. Chuẩn phát triển trẻ em 5 tuổi là gì?  

ChuKn PTTE5T là nh*ng mong /i v; nh*ng gì tr. em 5 tu1i nên bi,t và 

có th' làm �/c. 
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Hoạt động 2: Tìm hiểu vai trò và lợi ích của Chuẩn phát triển trẻ 

em 5 tuổi 

NHIỆM VỤ 

Bbng s7 hi'u bi,t c�a mình, b$n hãy chj ra vai trò và l/i ích c�a ChuKn 

PTTE5T: 

 

 

 

 

 

B$n hãy 8i chi,u nh*ng thông tin d�?i ây ' t<ng thêm hi'u bi,t v; 

v	n ; này. 

THÔNG TIN PHẢN HỒI 

ChuKn giúp cho GV, cha m` và c9ng ]ng hi'u �/c kh- n<ng c�a tr. ': 

—  Không òi hli 0 tr. nh*ng i;u tr. không th' làm �/c hoBc ánh giá 

th	p kh- n<ng c�a tr..  

—  H^ tr/ ' tr. phát tri'n t8i a ti;m n<ng c�a mình. 

— Theo dõi s7 phát tri'n c�a tr. ' i;u chjnh các tác 9ng kích thích s7 

phát tri'n c�a tr..  

Nội dung 2  

 MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG BỘ CHUẨN PHÁT TRIỂN TRẺ EM 5 TUỔI 

NHIỆM VỤ 

Hoạt động 3: Tìm hiểu mục đích sử dụng Bộ Chuẩn phát triển 

trẻ em 5 tuổi 

B$n hãy vi,t ra m�c ích sg d�ng B9 ChuKn PTTE5T: 
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B$n hãy 8i chi,u v?i nh*ng thông tin d�?i ây ' xác 5nh rõ m�c ích 

sg d�ng B9 ChuKn PTTE5T. 

THÔNG TIN PHẢN HỒI 

* M�c ích sg d�ng B9 ChuKn PTTE5T. 

— H^ tr/ c-i thi&n ph�Fng pháp giáo d�c tr.. 

— Nâng cao k4 n<ng, hành vi c�a các bGc ph� huynh. 

— Nâng cao ch	t l�/ng ào t$o GVMN. 

— Qánh giá ch	t l�/ng ch�Fng trình GDMN. 

— Nâng cao ki,n th:c c9ng ]ng. 

— Giám sát s7 ti,n b9 qu8c gia. 

Nội dung 3 

BỘ CHUẨN PHÁT TRIỂN TRẺ EM 5 TUỔI 

Hoạt động 4: Tìm hiểu nguyên tắc khi sử dụng Bộ Chuẩn phát 

triển trẻ em 5 tuổi 

NHIỆM VỤ 

B$n suy ngh4 và vi,t ra nh*ng hi'u bi,t c�a mình v;: 

— M�c ích ban hành B9 ChuKn PTTE5T. 
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— M9t s8 nguyên tfc khi sg d�ng B9 ChuKn PTTE5T ' ánh giá tr.: 

 

 

 

 

 

 

 

B$n hãy 8i chi,u nh*ng thông tin d�?i ây ' t<ng thêm hi'u bi,t v; 

v	n ; này. 

THÔNG TIN PHẢN HỒI 

1. Mục đích ban hành Bộ Chuẩn phát triển trẻ em 5 tuổi 

a) H� tr� th
c hin ch��ng trình GDMN, nh�m nâng cao ch�t l��ng ch�m sóc, 

giáo d#c, chu%n b' tâm th( cho tr) em 5 tu,i vào l/p 1 

—  B9 ChuKn PTTE5T là cF s0 ' c� th' hoá m�c tiêu, n9i dung ch<m sóc, 

giáo d�c, l7a ch�n và i;u chjnh ho$t 9ng ch<m sóc, giáo d�c cho phù 

h/p v?i tr. m�u giáo n<m tu�i.  

—   B9 ChuKn PTTE5T là cF s0 ' xây d7ng b9 công c� theo dõi ánh giá, s7 

phát tri�n ca tr� m�u giáo n<m tu�i. 

b) B� Chu%n phát tri4n tr) em 5 tu,i là c�n c5 64 xây d
ng ch��ng trình, tài 

liu tuyên truy:n, h�/ng d;n các b<c cha m= và c>ng 6?ng trong vic ch�m 

sóc, giáo d#c tr) em 5 tu,i nh�m nâng cao nh<n th5c v� s
 phát tri4n c@a tr) 

em. Trên c� sC 6ó tDo s
 thEng nh�t trong ch�m sóc, giáo d#c tr� giFa nhà 

tr�Gng, gia 6ình và xã h>i. 

2. Một số nguyên tắc khi sử dụng Bộ Chuẩn phát triển trẻ em 5 tuổi để 

đánh giá trẻ 

— Nguyên tfc 1: Qánh giá tr. trong m8i quan h& và liên h&. 

— Nguyên tfc 2: Qánh giá tr. trong môi tr��ng g�n v?i môi tr��ng s8ng c�a tr.. 

— Nguyên tfc 3: Qánh giá tr. trong ho$t 9ng. 

— Nguyên tfc 4: Qánh giá tr. trong s7 phát tri'n. 
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— Nguyên tfc 5: Q-m b-o tính khách quan, nh	t quán, k,t h/p gi*a phân 

tích 5nh tính và 5nh l�/ng. 

Hoạt động 5: Nội dung Bộ Chuẩn phát triển trẻ em 5 tuổi 

NHIỆM VỤ 

B$n ã bi,t B9 ChuKn phát tri'n tr. em 5 tu1i. Hãy nêu m9t cách ngfn 

g�n c	u trúc và n9i dung c�a nó theo g/i ý sau: 

— C	u trúc c�a B9 ChuKn PTTE5T: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

— N9i dung B9 ChuKn PTTE5T: 
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+ L4nh v7c phát tri'n th' ch	t: Các chuKn và chj s8 c�a l4nh v7c phát tri'n 

th' ch	t. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ L4nh v7c phát tri'n tình c-m và quan h& xã h9i: 
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+ L4nh v7c phát tri'n ngôn ng* và giao ti,p: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+  L4nh v7c phát tri'n nhGn th:c: 
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B$n hãy �c nh*ng thông tin d�?i ây ' hi'u rõ n9i dung B9 ChuKn 

phát tri'n tr. em 5 tu1i. 

THÔNG TIN PHẢN HỒI 

1. Cấu trúc của Bộ Chuẩn phát triển trẻ em 5 tuổi 

B9 ChuKn phát tri'n tr. em 5 tu1i �/c trình bày theo c	u trúc sau: 

L4nh v7c phát tri'n 

ChuKn 

Chj s8 

L4nh v7c phát tri'n: là ph$m vi phát tri'n, �/c 5nh ngh4a theo quy mô 

r9ng v; s7 phát tri'n c�a tr..  

ChuKn: là nh*ng mong /i v; nh*ng gì tr. em nên bi,t và có th' làm �/c.  

Chj s8: là nh*ng mô t- hành vi hay k4 n<ng có th' quan sát mà ta mong 

tr. $t �/c trong ChuKn ã 5nh. 

B9 ChuKn PTTE5T g]m 4 l4nh v7c, 28 chuKn và 120 chj s8. 

2. Nội dung Bộ Chuẩn phát triển trẻ em 5 tuổi 

B9 ChuKn PTTE5T g]m 4 l4nh v7c: Phát tri'n th' ch	t; Phát tri'n tình 

c-m và quan h& xã h9i; Phát tri'n ngôn ng* và giao ti,p; Phát tri'n nhGn 
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th:c. B8n l4nh v7c này th' hi&n �/c s7 phát tri'n toàn di&n c�a tr.. 

Trong B9 ChuKn PTTE5T, tuy 4 l4nh v7c �/c trình bày 9c lGp, song 

trong th7c t,, chúng liên quan chBt chs v?i nhau, s7 phát tri'n c�a tr. 0 

l4nh v7c này -nh h�0ng và ph� thu9c vào s7 phát tri'n 0 nh*ng l4nh v7c 

khác và không có l4nh v7c nào quan tr�ng hFn l4nh v7c nào. 

a) LJnh v
c phát tri4n th4 ch�t 

CHU�N CH� S	 

ChuKn 1. Tr. có 

th' ki'm soát và 

ph8i h/p vGn 

9ng các nhóm 

cF l?n  

Chj s8 1. BGt xa t8i thi'u 50cm;  

Chj s8 2. Nh-y xu8ng tE 9 cao 40cm; 

Chj s8 3. Ném và bft bóng bbng hai tay tE kho-ng cách 

xa 4m; 

Chj s8 4. Trèo lên, xu8ng thang 0 9 cao 1,5m so v?i mBt 	t. 

ChuKn 2. Tr. có 

th' ki'm soát và 

ph8i h/p vGn 

9ng các nhóm 

cF nhl  

Chj s8 5. T� m�c và c0i �/c áo, qu�n; 

Chj s8 6. Tô màu kín, không ch�m ra ngoài ��ng vi;n các 

hình v�;  

Chj s8 7. Cft theo ��ng vi;n thvng và cong c�a các hình 

Fn gi-n; 

Chj s8 8. Dán các hình vào úng v5 trí cho tr�?c, không b5 nh<n. 

ChuKn 3. Tr. có 

th' ph8i h/p các 

giác quan và gi* 

th<ng bbng khi 

vGn 9ng  

Chj s8 9. Nh-y lò cò �/c ít nh	t 5 b�?c liên t�c, 1i chân 

theo yêu c�u; 

Chj s8 10. QGp và bft �/c bóng bbng 2 tay;  

Chj s8 11. Qi th<ng bbng �/c trên gh, th' d�c (2m ×  

0,25m ×  0,35m).  

ChuKn 4. Tr. th' 

hi&n s:c m$nh, 

s7 nhanh nh`n và 

d.o dai c�a cF th'  

Chj s8 12. Ch$y 18m trong kho-ng th�i gian 5 — 7 giây;  

Chj s8 13. Ch$y liên t�c 150m không h$n ch, th�i gian;  

Chj s8 14. Tham gia ho$t 9ng h�c tGp liên t�c và không có 

bi'u hi&n m&t mli trong kho-ng 30 phút. 
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CHU�N CH� S	 

ChuKn 5. Tr. có 

hi'u bi,t, th7c 

hành v& sinh cá 

nhân và dinh 

d�Jng  

Chj s8 15. Bi,t rga tay bbng xà phòng tr�?c khi <n, sau khi i 

v& sinh và khi tay bKn; 

Chj s8 16. T7 rga mBt, ch�i r<ng hbng ngày; 

Chj s8 17. Che mi&ng khi ho, hft hFi, ngáp; 

Chj s8 18. Gi* �u tóc, qu�n áo g�n gàng;  

Chj s8 19. K' �/c tên m9t s8 th�c <n c�n có trong b*a <n 

hbng ngày; 

Chj s8 20. Bi,t và không <n, u8ng m�t s� th� có h$i cho s:c kho.. 

Chu�n 6. Tr� có 

hi�u bi�t và th�c 

hành an toàn cá 

nhân  

Chj s8 21. Nh�n ra và không chFi m�t s� ] vGt có th� gây 

nguy hi'm; 

Chj s8 22. Bi�t và không làm m�t s� vi!c có th� gây nguy hi�m; 

Chj s8 23. Không chFi " nh*ng nFi m#t v! sinh, nguy hi�m; 

Chj s8 24. Không i theo, không nhGn quà c�a ng��i l$ khi 

ch�a �/c ng��i thân cho phép; 

Chj s8 25. Bi,t kêu c:u và ch$y kh&i nFi nguy hi'm; 

Chj s8 26. Bi,t hút thu8c lá có h$i và không l$i g'n ng()i 

ang hút thu�c. 

b) LJnh v
c phát tri4n tình cKm và quan h xã h>i 

CHU�N CH� S	 

ChuKn 7. Tr� th� 

hi!n s� nhGn 

th:c v; b-n thân 

Chj s8 27. Nói �/c m9t s8 thông tin quan tr+ng v; b-n 

thân và gia ình; 

Chj s8 28. xng xg phù h/p v?i gi?i tính c�a b-n thân;  

Chj s8 29. Nói �/c kh- n<ng và s0 thích riêng c�a b-n thân;  

Chj s8 30. Q; xu	t trò chFi và ho$t 9ng th' hi&n s0 thích 

c�a b-n thân. 

ChuKn 8. Tr� tin 

t("ng vào kh� 

n<ng ca b�n thân  

Chj s8 31. C8 gfng th7c hi&n công vi&c ,n cùng; 

Chj s8 32. Th' hi&n s7 vui thích khi hoàn thành công vi&c; 
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CHU�N CH� S	 

 

Chj s8 33. Ch� 9ng làm m9t s8 công vi&c Fn gi-n hbng ngày;  

Chj s8 34. M$nh d$n nói ý ki,n c�a b-n thân. 

ChuKn 9. Tr� bi�t 

th' hi&n c-m xúc  

Chj s8 35. NhGn bi,t các tr$ng thái c-m xúc vui, bu]n, ng$c 

nhiên, s/ hãi, t:c giGn, x	u h1 c�a ng��i khác;  

Chj s8 36. B9c l9 c-m xúc c�a b-n thân bbng l�i nói và cg 

chj, nét mBt; 

Chj s8 37. Th' hi&n s7 an �i và chia vui v?i ng��i thân và 

b$n bè; 

Chj s8 38. Th' hi&n s7 thích thú tr�?c cái `p;  

Chj s8 39. Thích ch<m sóc cây c8i, con vGt quen thu9c; 

Chj s8 40. Thay 1i hành vi và th' hi&n c-m xúc phù h/p v?i 

hoàn c-nh; 

Chj s8 41. Bi,t ki;m ch, c-m xúc tiêu c7c khi �/c an �i, 

gi-i thích.  

ChuKn 10. Tr� có 

m8i quan h& tích 

c7c v?i b$n bè và 

ng��i l?n  

Chj s8 42. Dy hoà ]ng v?i b$n bè trong nhóm chFi;  

Chj s8 43. Ch� 9ng giao ti,p v?i b$n và ng��i l?n g�n gzi; 

Chj s8 44. Thích chia s. c-m xúc, kinh nghi&m, ] dùng, ] 

chFi v?i nh*ng ng��i g�n gzi;  

Chj s8 45. S|n sàng giúp J khi ng��i khác gBp khó kh<n;  

Chj s8 46. Có nhóm b$n chFi th��ng xuyên; 

Chj s8 47. Bi�t ch) -�n l(.t khi tham gia vào các ho$t 9ng. 

ChuKn 11. Tr� 

th� hi!n s� h/p 

tác v?i b$n bè và 

m+i ng��i xung 

quanh 

Chj s8 48. Lfng nghe ý ki,n c�a ng��i khác;  

Chj s8 49. Trao 1i ý ki,n c�a mình v?i các b$n; 

Chj s8 50. Th' hi&n s7 thân thi&n, oàn k,t v?i b$n bè;  

Chj s8 51. Ch	p nhGn s7 phân công c�a nhóm b$n và ng��i l?n; 

Chj s8 52. S|n sàng th7c hi&n nhi&m v� Fn gi-n cùng 

ng��i khác. 
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CHU�N CH� S	 

ChuKn 12. Tr� có 

các hành vi thích 

h.p trong �ng x1 

xã h9i 

Chj s8 53. NhGn ra vi!c làm ca mình có -nh h�0ng -�n 

ng()i khác; 

Chj s8 54. Có thói quen chào hli, c-m Fn, xin l^i và x�ng hô 

ly phép v?i ng��i l?n; 

Chj s8 55. Q; ngh5 s7 giúp J c�a ng��i khác khi c�n thi,t; 

Chj s8 56. NhGn xét �/c m9t s8 hành vi úng hoBc sai c�a 

con ng��i 8i v?i môi tr��ng; 

Chj s8 57. Có hành vi b-o v& môi tr��ng trong sinh ho$t 

hbng ngày. 

ChuKn 13. Tr� 

th� hi!n s� tôn 

tr�ng ng��i khác  

Chj s8 58. Nói �/c kh- n<ng và s0 thích c�a b$n và ng��i thân; 

Chj s8 59. Ch	p nhGn s7 khác bi&t gi*a ng��i khác v?i mình;  

Chj s8 60. Quan tâm ,n s7 công bbng trong nhóm b$n. 

c) LJnh v
c phát tri4n ngôn ngF và giao ti(p 

CHU�N CH� S	 

ChuKn 14. Tr� 

nghe hi'u l�i nói 

Chj s8 61. Nh�n ra �/c sfc thái bi'u c-m c�a l�i nói khi vui, 

bu]n, t:c giGn, ng$c nhiên, s/ hãi; 

Chj s8 62. Nghe hi'u và th7c hi&n �/c các chj dCn liên 

quan ,n 2, 3 hành 9ng;  

Chj s8 63. Hi'u ngh4a m9t s8 tE khái quát chj s7 vGt, hi&n 

t�/ng Fn gi-n, g�n gzi; 

Chj s8 64. Nghe hi'u n9i dung câu chuy&n, thF, ]ng dao, 

ca dao dành cho l:a tu1i c�a tr.. 

ChuKn 15. Tr� 

bi,t sg d�ng l�i 

nói -� giao ti�p 

và bi�u l� c�m 

xúc, ý ngh6  

Chj s8 65. Nói rõ ràng; 

Chj s8 66. Sg d�ng các tE chj tên g�i, hành 9ng, tính ch	t 

và tE bi'u c-m trong sinh ho$t hbng ngày; 

Chj s8 67. Sg d�ng các lo$i câu khác nhau trong giao ti,p; 

Chj s8 68. Sg d�ng l�i nói ' bày tl c-m xúc, nhu c�u, ý ngh4 

và kinh nghi&m c�a b-n thân;  
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CHU�N CH� S	 

Chj s8 69. Sg d�ng l�i nói ' trao 1i và chj dCn b$n bè 

trong ho$t 9ng; 

Chj s8 70. K' v; m9t s7 vi&c, hi&n t�/ng nào ó -� ng��i 

khác hi'u �/c; 

Chj s8 71. K' l$i �/c n9i dung câu chuy&n ã nghe theo 

trình t7 nh	t 5nh; 

Chj s8 72. Bi,t cách kh0i x�?ng cu9c trò chuy&n. 

ChuKn 16. Tr� 

th�c hi!n m�t s� 

quy t7c thông 

th()ng trong 

giao ti�p  

 

Chj s8 73. Qi;u chjnh gi�ng nói phù h/p v?i tình hu8ng và 

nhu c�u giao ti,p; 

Chj s8 74. Ch<m chú lfng nghe ng��i khác và áp l$i bbng 

cg chj, nét mBt, ánh mft phù h/p; 

Chj s8 75. Ch� ,n l�/t trong trò chuy&n, không nói leo, 

không ngft l�i ng��i khác; 

Chj s8 76. Hli l$i hoBc có nh*ng bi'u hi&n qua cg chj, i&u 

b9, nét mBt khi không hi'u ng��i khác nói; 

Chj s8 77. Sg d�ng m9t s8 tE chào hli và t8 ly phép phù h/p 

v?i tình hu8ng; 

Chj s8 78. Không nói t�c, chgi bGy. 

ChuKn 17. Tr. 

th' hi&n h:ng 

thú 8i v?i vi&c 

�c  

Chj s8 79. Thích �c nh*ng ch* ã bi,t trong môi tr��ng 

xung quanh; 

Chj s8 80. Th' hi&n s7 thích thú v?i sách; 

Chj s8 81. Có hành vi gi* gìn, b-o v& sách. 

ChuKn 18. Tr. 

th' hi&n m9t s8 

hành vi ban �u 

c�a vi&c �c 

Chj s8 82. Bi,t ý ngh4a m9t s8 kí hi&u, bi'u t�/ng trong cu9c 

s8ng; 

Chj s8 83. Có m9t s8 hành vi nh� ng��i �c sách; 

Chj s8 84. “Q�c” theo truy&n tranh ã bi,t;  

Chj s8 85. Bi,t k' chuy&n theo tranh. 
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CHU�N CH� S	 

ChuKn 19. Tr. 

th' hi&n m9t s8 

hi'u bi,t ban 

�u v; vi&c vi,t 

Chj s8 86. Bi,t ch* vi,t có th' �c và thay cho l�i nói; 

Chj s8 87. Bi,t dùng các kí hi&u hoBc hình vs ' th' hi&n 

c-m xúc, nhu c�u, ý ngh4 và kinh nghi&m c�a b-n thân; 

Chj s8 88. Bft ch�?c hành vi vi,t và sao chép tE, ch* cái; 

Chj s8 89. Bi,t “vi,t” tên c�a b-n thân theo cách c�a mình; 

Chj s8 90. Bi,t “vi,t” ch* theo th: t7 tE trái qua ph-i, tE trên 

xu8ng d�?i;  

Chj s8 91. NhGn d$ng �/c ch* cái trong b-ng ch* cái ti,ng 

Vi&t.  

d) LJnh v
c phát tri4n nh<n th5c 

CHU�N CH� S	 

ChuKn 20. Tr. th' 

hi&n m9t s8 hi'u 

bi,t v; môi tr��ng 

t7 nhiên  

 

Chj s8 92. G+i tên nhóm cây c8i, con vGt theo Bc i'm 

chung;  

Chj s8 93. NhGn ra s7 thay 1i trong quá trình phát tri'n 

c�a cây, con vGt và m9t s8 hi&n t�/ng t7 nhiên;  

Chj s8 94. Nói �/c nh*ng Bc i'm n1i bGt c�a các mùa 

trong n<m nFi tr. s8ng; 

Chj s8 95. D7 oán m9t s8 hi&n t�/ng t7 nhiên Fn gi-n 

sfp x-y ra.  

ChuKn 21. Tr. th' 

hi&n m9t s8 hi'u 

bi,t v; môi tr��ng 

xã h9i  

Chj s8 96. Phân lo$i �/c m9t s8 ] dùng thông th��ng 

theo ch	t li&u và công d�ng; 

Chj s8 97. K' �/c m9t s8 5a i'm công c9ng g�n gzi nFi 

tr. s8ng; 

Chj s8 98. K' �/c m9t s8 ngh; ph1 bi,n nFi tr. s8ng. 

ChuKn 22. Tr. th' 

hi&n m9t s8 hi'u 

bi,t v; âm nh$c và 

t$o hình  

Chj s8 99. NhGn ra giai i&u (vui, êm d5u, bu]n) c�a bài hát 

hoBc b-n nh$c;  

Chj s8 100. Hát úng giai i&u bài hát tr. em; 
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CHU�N CH� S	 

Chj s8 101. Th' hi&n c-m xúc và vGn 9ng phù h/p v?i 

nh5p i&u c�a bài hát hoBc b-n nh$c;  

Chj s8 102. Bi,t sg d�ng các vGt li&u khác nhau ' làm m9t 

s-n phKm Fn gi-n; 

Chj s8 103. Nói �/c ý t�0ng th' hi&n trong s-n phKm t$o 

hình c�a mình. 

ChuKn 23. Tr. có 

m9t s8 hi'u bi,t v; 

s8, s8 ,m và o  

 

Chj s8 104. NhGn bi,t con s8 phù h/p v?i s8 l�/ng trong 

ph$m vi 10;  

Chj s8 105. Tách 10 8i t�/ng thành 2 nhóm bbng ít nh	t 2 

cách và so sánh s8 l�/ng c�a các nhóm; 

Chj s8 106. Bi,t cách o 9 dài và nói k,t qu- o.  

ChuKn 24. Tr. nhGn 

bi,t v; m9t s8 

hình hình h�c và 

5nh h�?ng trong 

không gian  

Chj s8 107. Chj ra �/c kh8i c�u, kh8i vuông, kh8i ch* 

nhGt và kh8i tr� theo yêu c�u; 

Chj s8 108. Xác 5nh �/c v5 trí (trong, ngoài, trên, d�?i, 

tr�?c, sau, ph-i, trái) c�a m9t vGt so v?i m9t vGt khác.  

ChuKn 25. Tr. có 

m9t s8 nhGn bi�t 

ban �u v; th�i 

gian 

Chj s8 109. G�i tên các ngày trong tu�n theo th: t7; 

Chj s8 110. Phân bi&t �/c hôm qua, hôm nay, ngày mai 

qua các s7 ki&n hbng ngày; 

Chj s8 111. Nói �/c ngày trên l8c l5ch và gi� trên ]ng h]. 

ChuKn 26. Tr. tò 

mò và ham hi'u 

bi,t  

Chj s8 112. Hay Bt câu hli; 

Chj s8 113. Thích khám phá các s7 vGt, hi&n t�/ng xung 

quanh. 

ChuKn 27. Tr. th' 

hi&n kh- n<ng suy 

luGn  

Chj s8 114. Gi-i thích �/c m8i quan h& nguyên nhân — 

k�t qu- Fn gi-n trong cu9c s8ng hbng ngày;  

Chj s8 115. Lo$i (.c m�t �i t(.ng không cùng nhóm v=i 

các �i t(.ng còn l$i; 

Chj s8 116. NhGn ra quy tfc sfp x,p Fn gi-n và ti,p t�c 

th7c hi&n theo quy tfc. 
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CHU�N CH� S	 

ChuKn 28. Tr. th' 

hi&n kh- n<ng 

sáng t$o 

Chj s8 117. QBt tên m?i cho ] vGt, câu chuy&n, Bt l�i m?i 

cho bài hát; 

Chj s8 118. Th7c hi&n m9t s8 công vi&c theo cách riêng 

c�a mình;  

Chj s8 119. Th' hi&n ý t�0ng c�a b-n thân thông qua các 

ho$t 9ng khác nhau;  

Chj s8 120. K' l$i câu chuy&n quen thu9c theo cách khác.  

NHIỆM VỤ 

Hoạt động 6: Cách sử dụng Bộ Chuẩn phát triển trẻ em 5 tuổi 

B$n hãy trao 1i, chia s. v?i ]ng nghi&p v; vi&c sg d�ng B9 ChuKn phát 

tri'n tr. em 5 tu1i theo nh*ng g/i ý sau: 

— M8i quan h& gi*a B9 ChuKn PTTE5T và ch�Fng trình GDMN (cho tr. 5T). 

—  Sg d�ng B9 ChuKn PTTE5T nhbm nâng cao ch	t l�/ng ch�Fng trình 

GDMN. 

—  Các b�?c xây d7ng b9 công c� ánh giá s7 phát tri'n c�a tr. 5 tu1i. 

—  Cách ghi chép k,t qu- phát tri'n c�a tr. theo B9 ChuKn PTTE5T. 

Sau ó hãy cùng nhau 8i chi,u v?i nh*ng thông tin d�?i ây ' t<ng 

thêm hi'u bi,t v; cách sg d�ng B9 ChuKn PTTE5T. 

THÔNG TIN PHẢN HỒI  

Sg d�ng B9 ChuKn PTTE5T h^ tr/ th7c hi&n ch�Fng trình GDMN. 

1. Hỗ trợ xác định mục tiêu giáo dục theo 5 lĩnh vực  

—  B9 ChuKn phát tri'n tr. em 5 tu1i g]m 28 chuKn, 120 chj s8. Qây chính là 

m�c tiêu giáo d�c c� th' �u ra c�a tr. mCu giáo 5 tu1i c�n $t �/c 

trong và sau quá trình giáo d�c. 

—  120 chj s8 trong B9 ChuKn �/c th7c hi&n trong các ch� ; c�a n<m h�c. 

Vào �u n<m h�c, c<n c: vào các ch� ; d7 ki,n, giáo viên phân b1 các 

m�c tiêu phù h/p nh	t v?i tEng ch� ;.  

Ví d�: G/i ý xác 5nh m�c tiêu giáo d�c c�a ch� ; th: nh	t/ch� ; b-n thân. 
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*  L�nh v�c phát tri�n th� ch�t 

 —  T� m�c và c0i �/c áo, qu�n; 

—  Qi th<ng bbng �/c trên gh, th' d�c (2m x 0,25m x 0,35m); 

—  Bi,t rga tay bbng xà phòng tr�?c khi <n, sau khi i v& sinh và khi tay bKn. 

*  L�nh v�c phát tri�n tình c�m và k� n�ng xã h�i 

— Nói �/c m9t s8 thông tin quan tr+ng v; b-n thân và gia ình; 

—  Ch� 9ng giao ti,p v?i b$n và ng��i l?n g�n gzi; 

—  Bi,t lfng nghe ý ki,n c�a ng��i khác; 

—  Có thói quen chào hli, c-m Fn, xin l^i và x�ng hô ly phép v?i ng��i l?n; 

*  L�nh v�c phát tri�n ngôn ng� 

................. 

* L�nh v�c phát tri�n nh�n th�c 

................ 

*  L�nh v�c phát tri�n th�m m� 

................. 

2. Hỗ trợ lựa chọn nội dung giáo dục 

—  D7a vào m�c tiêu giáo d�c, giáo viên c� th' hoá hoBc b1 sung n9i dung 

giáo d�c trong ch�Fng trình GDMN t�Fng :ng v?i m�c tiêu (các chj s8).  

Ví d�: G.i ý 1 — L7a ch�n n9i dung giáo d�c trong l4nh v7c phát tri'n th' ch	t: 

M�c tiêu giáo d�c c� th� 

(ch� s�) 

N�i dung giáo d�c 

(trong ch !ng trình) 

— T� m�c và c0i �/c áo, qu�n + Các lo$i cg 9ng c�a bàn tay, ngón tay và c1 tay. 

+ Lfp ráp các hình, xâu lu]n các h$t, bu9c dây. 

+ Cài, c0i cúc áo, qu�n, kéo khoá. 

— Qi th<ng bbng �/c trên gh, 

th' d�c (2m ×  0,25m ×  0,35m). 

+ Qi n8i bàn chân ti,n, lùi.  

+ Qi trên dây (dây Bt trên sàn), i trên ván d8c, 

i trên gh, th' d�c. 
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Ví d�: G.i ý 2 — L7a ch�n n9i dung giáo d�c trong l4nh v7c phát tri'n tình 

c-m — k4 n<ng xã h9i: 

M�c tiêu giáo d�c 

(ch� s�) 

N�i dung giáo d�c 

(trong ch !ng trình) 

— Nói �/c m9t s8 thông tin quan 

tr�ng v; b-n thân 

— S0 thích, kh- n<ng c�a b-n thân. 

— Qi'm gi8ng và khác nhau c�a mình v?i 

ng��i khác. 

— V5 trí, trách nhi&m c�a b-n thân trong 

gia ình, 0 l?p h�c.  

 — Lfng nghe ý ki,n c�a ng��i khác 
— Các hành vi, cg chj l5ch s7, tôn tr�ng 

ng��i nói khi giao ti,p v?i b$n bè và 

ng��i l?n: chú ý, nhìn vào mft ng��i nói, 

lfng nghe ng��i nói, Bt câu hli úng 

lúc, không cft ngang ng��i nói. 

— M$nh d$n, t7 tin chia s. suy ngh4, ch� 

,n l�/t trao 1i, b1 sung ý ki,n v?i b$n 

khi giao ti,p. 

— Ch	p nhGn s7 khác nhau gi*a các ý 

ki,n và cùng nhau th8ng nh	t ' cùng 

th7c hi&n.  

3. Lựa chọn hoạt động giáo dục 

—  TE n9i dung giáo d�c �/c l7a ch�n, giáo viên có th' l7a ch�n, thi,t k, 

ho$t 9ng phù h/p v?i ch� ; ' t1 ch:c cho tr. ho$t 9ng. 

—  V?i m9t n9i dung giáo d�c, giáo viên có th' thi,t k, các ho$t 9ng khác 

nhau nh� trò chuy&n, khám phá, chFi, h�c, lao 9ng... phù h/p v?i kh- 

n<ng, h:ng thú c�a tr., v?i i;u ki&n vGt ch	t s|n có... Các ho$t 9ng này 

�/c t1 ch:c th7c hi&n vào các th�i i'm phù h/p trong ngày. 

Ví d�: G/i ý l7a ch�n ho$t 9ng: 
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M�c tiêu  

giáo d�c 

N�i dung Ho#t $�ng 

— Lfng nghe ý 

ki,n ng��i khác 

— Các hành vi, cg chj l5ch 

s7, tôn tr�ng b$n bè và 

ng��i l?n khi giao ti,p: 

chú ý, nhìn vào mft 

ng��i nói, lfng nghe 

ng��i nói, Bt câu hli 

úng lúc, không cft 

ngang ng��i nói. 

— M$nh d$n, t7 tin chia 

s. suy ngh4, ch� ,n l�/t 

trao 1i, b1 sung ý ki,n 

v?i b$n khi giao ti,p. 

— Ch	p nhGn s7 khác 

nhau gi*a các ý ki,n và 

cùng nhau th8ng nh	t ' 

cùng th7c hi&n. 

— Trò chuy&n v; các hành vi, cg 

chj l5ch s7, tôn tr�ng lCn nhau 

khi giao ti,p v?i b$n bè. 

— Trò chFi: “Làm theo ng��i chj 

huy”, “Ai ch<m chú nh	t?”, 

“Ng��i bi,t lfng nghe”. 

— Nghe k' chuy&n. 

— K' chuy&n n8i ti,p. 

— Th-o luGn theo nhóm. 

4. Bộ Chuẩn phát triển trẻ 5 tuổi là cơ sở xây dựng bộ công cụ theo dõi, 

đánh giá sự phát triển của trẻ (danh mục kiểm tra) 

M�c ích sg d�ng danh m�c ki'm tra: 

* OEi v/i giáo viên 

— Theo dõi s7 phát tri'n 8i v?i tEng tr. em.  

— Ghi chép l$i nh*ng ti,n b9 c�a tEng tr. em theo th�i gian. 

— T1ng h/p các k,t qu- thành m9t h] sF l?p h�c. 

— Sg d�ng h] sF l?p h�c trong vi&c lGp, i;u chjnh k, ho$ch các ho$t 9ng 

và thi,t k, chúng phù h/p v?i nhu c�u c�a tr.. 

— Sg d�ng làm thông tin ' báo cáo, trao 1i v?i các bGc ph� huynh. 

* OEi v/i cán b> quKn lí 

B9 công c� �/c sg d�ng ' ánh giá s7 phát tri'n c�a tr., thông qua k,t 

qu- thu �/c có th' xác 5nh các y,u t8 -nh h�0ng ,n k,t qu- phát 
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tri'n c�a tr., làm c<n c: ' xây d7ng, i;u chjnh k, ho$ch chung c�a 

nhà tr��ng: �u t� cF s0 vGt ch	t, trang thi,t b5, ] dùng, ] chFi, b]i 

d�Jng giáo viên nhbm nâng cao ch	t l�/ng ch<m sóc, giáo d�c tr.. 

* OEi v/i cha m=  

B9 công c� �/c sg d�ng ' theo dõi s7 phát tri'n c�a tr., ph8i h/p v?i 

giáo viên ' th8ng nh	t các bi&n pháp, ho$t 9ng giáo d�c phù h/p v?i 

s7 phát tri'n c�a tr.. 

5. Các bước xây dựng bộ công cụ theo dõi, đánh giá sự phát triển của trẻ 

B9 công c� theo dõi s7 phát tri'n c�a tr. bao g]m: 

—  Phi,u theo dõi s7 phát tri'n c�a tr./danh m�c ki'm tra; 

—  Các bài tGp ánh giá, các ph�Fng pháp theo dõi s7 phát tri'n c�a tr.; 

—  Các ph�Fng ti&n: các d�ng c� h^ tr/ nh� ] dùng, ] chFi, h�c li&u có 

liên quan… 

B!"c 1. L7a ch�n các chj s8 c�n theo dõi. 

—  Xác 5nh kho-ng 30 — 40 chj s8 ' t$o thành m9t danh m�c ki'm tra. Các 

chj s8 �/c l7a ch�n c�n:  

+  Q$i di&n cho t	t c- các l4nh v7c, chuKn và chj s8 c�a B9 ChuKn; 

+ Q$i di&n cho các ki,n th:c, k4 n<ng, thái 9 ang d$y tr.; 

+ Phù h/p v?i nh*ng gì ss d$y 0 l?p M9t; 

+ Tính ,n t�n su	t giáo viên sg d�ng công c�, các vùng mi;n/b8i c-nh 

khác nhau. 

B!"c 2. Th8ng nh	t thang i'm: ánh d	u +/—; có/không.  

B!"c 3. Nghiên c:u minh ch:ng c�a các chj s8 ' l7a ch�n ph�Fng pháp 

theo dõi, ki'm tra, d�ng c� h^ tr/; 

B!"c 4. Th-o luGn v; danh m�c ki'm tra xem nh*ng ph�Fng pháp sg 

d�ng ss cho k,t qu- có chính xác không, các d�ng c� sg d�ng kèm theo 

có phù h/p không; có dy sg d�ng không, tE ó sga và hoàn chjnh; 

B!"c 5. Thg nghi&m danh m�c ki'm tra bbng cách óng vai tr. và ng��i 

ki'm tra ' th8ng nh	t cách th7c hi&n 8i v?i tEng chj s8. 
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6. Sử dụng bộ công cụ 

B!"c 1. Theo dõi, o trên tr.. 

B!"c 2. K,t qu-: $t (+) và ch�a $t (—) d7a vào minh ch:ng, ghi vào 

phi,u theo dõi. 

M%i ch� s� $ &c $ánh giá ' 2 m*c $�: 

 — ODt: Tr. th��ng xuyên làm �/c/$t �/c/bi,t �/c (bi'u hi&n n<ng l7c 

c�a tr. 1n 5nh và không ph� thu9c vào môi tr��ng), kí hi&u: +. 

— Ch�a 6Dt: Tr. ch�a làm �/c/ch�a $t �/c/ch�a bi,t �/c (bi'u hi&n 

n<ng l7c c�a tr. còn ch�a $t, c�n �/c giáo d�c h^ tr/ thêm), kí hi&u: —. 

7. Ghi kết quả vào phiếu theo dõi 

a) Phi(u theo dõi 6ánh giá s
 phát tri4n cá nhân tr) 5 tu,i 

Tr��ng: ……………………………………………. L?p: ……………………… 

H� tên tr.: ………………………………………… Ngày sinh: ……….……… 

Ngày ki'm tra: ………………………………………………………………….. 

K-t qu/ TT  

ch� s� 

Ch� s� 

1#t  Ch a $#t 

1 Ch�m 2 chân bGt xa t8i thi'u 50cm 

 

— 

2 Nh-y xu8ng tE 9 cao 40cm 

+ 

 

3 Ném và bft bóng bbng hai tay tE 

kho-ng cách xa t8i thi'u 4m  

+ 

 

... .................... 

  

    

b) Phi(u theo dõi 6ánh giá s
 phát tri4n c@a l/p/nhóm tr) (theo ch@ 6:) 

Tr��ng: ……………………………………………. L?p: ………………………. 

Th�i gian theo dõi, ánh giá: tE ………………... ,n…………….………….. 
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S� 

TT 

H3 tên tr4 CS1 CS2 CS3 CS4 CS5 ....... CS26 

1 Nguyyn Thành An + + 

  

2 ———————— + + 

  

  

+ + 

  

  

+ + 

  

  

— + 

  

  

— — 

  

35 

 

— + 

  

  T1ng > 70% > 85% < 70% … … ... ... 

c) Oi:u chVnh k( hoDch giáo d#c 

C<n c: vào B-ng t1ng h/p ánh giá s7 phát tri'n c�a nhóm/l?p theo B9 

ChuKn PTTE5T, giáo viên xem xét i;u chjnh k, ho$ch giáo d�c c�a 

tháng/ch� ;, tu�n, ngày ti,p theo. 

*  )i*u ch,nh k- ho/ch ch0 1* ti-p theo  

C� th': Q8i v?i nh*ng chj s8 có s8 tr. $t d�?i 70% thì giáo viên ti,p t�c 

�a vào m�c tiêu giáo d�c c�a ch� ; ti,p theo. Q8i v?i nh*ng chj s8 có 

s8 tr. $t trên 70%, giáo viên ,m s8 tr. ch�a $t �/c chj s8 này ' tr. 

�/c rèn luy&n m�i lúc, m�i nFi trong quá trình giáo d�c và ph8i h/p v?i 

ph� huynh ' giúp tr. $t �/c. 

Do ó, m�c tiêu giáo d�c c�a ch� ; ti,p theo ss g]m các chj s8 m?i 

c9ng thêm các chj s8 �/c chuy'n tE ch� ; tr�?c sang (nh*ng chj s8 có 

s8 tr. $t d�?i 70%). 

*  )i*u ch,nh k- ho/ch ngày  

 Nh*ng chj s8 tr. ch�a $t (—), giáo viên i;u chjnh các ho$t 9ng phù 

h/p v?i nhu c�u, h:ng thú và kh- n<ng c�a tr..  
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8. Thống nhất việc chăm sóc – giáo dục trẻ 5 tuổi giữa gia đình và nhà 

trường theo Bộ Chuẩn phát triển trẻ 5 tuổi 

a) M#c 6ích 

T$o s7 liên k,t và th8ng nh	t gi*a giáo viên và các b�c cha m? trong công 

tác ch<m sóc, giáo d�c tr. " gia ình và nhà tr()ng. 

b) N>i dung 

—  Tuyên truy;n cho các bGc cha m` v; vai trò, l.i ích ca B� Chu�n 

PTTE5T v=i vi!c ch<m sóc, giáo d�c tr� 5 tu�i. 

—  Gi=i thi!u k, ho$ch ch<m sóc, giáo d�c tr. theo các chj s8 ã l7a ch�n 

nhbm t$o �/c s7 liên k,t và th8ng nh	t gi*a tr��ng m�m non và cha m  ̀

trong th�c hi!n ch<m sóc, giáo d�c tr. 0 l?p h�c czng nh� 0 gia ình. 

—  H�?ng dCn các bGc cha m` có nh*ng mong /i h/p lí v?i tr. 5 tu1i, 

h�?ng vào t	t c- các l4nh v7c phát tri'n ca tr� (th' ch	t và vGn 9ng, 

tình c-m, xã h9i, ngôn ng*, nhGn th:c). Giúp các bGc cha m` có hi�u bi�t 

cF b�n vA �c i�m PTTE5T, bi�t khuy,n khích các thiên h�?ng và tài 

n<ng thGt s7 c�a tr., nh�ng tránh ép tr. th7c hi&n các yêu c�u quá cao, 

không phù h/p v?i 9 tu1i. 

—  G/i ý cho các bGc cha m  ̀ th7c hi&n các ho$t 9ng giáo d�c trong gia 

ình ' $t �/c các chj s8 c�a B9 chu�n PTTE5T. Ví d�: Q' tr. bi,t cách 

“Phân lo$i �/c m9t s8 ] dùng thông th��ng theo ch	t li&u và công 

d�ng”: cha m` có th' cho tr. cùng chuKn b5 bàn <n ]ng th�i cho tr. 

phân lo$i các lo$i bát tô 7ng canh, bát <n cFm, 4a 7ng rau…; các lo$i 

bát bbng s:, các lo$i za bbng g^, các lo$i bbng kim lo$i… 

c) Cách th
c hin 

Q� nâng cao nhGn th:c vA s7 phát tri'n c�a tr. 5 tu�i cho các b�c cha m? 

và c�ng Cng, t$o s7 th8ng nh	t trong giáo d�c gi*a gia ình, nhà tr��ng 

và xã h9i, giáo viên có th' th7c hi&n thông qua nhDng hình th�c nh� sau: 

—  Gi=i thi!u vA B� Chu�n PTTE5T t$i góc tuyên truy;n ca tr()ng và các 

l=p mCu giáo 5 tu�i.  

—  S1 d�ng a d$ng các hình th�c tuyên truyAn nh� t) rFi, th� ng&, trò chuy&n, 

h9i th-o, h9i h�p 5nh kì, phát thanh… ' ph1 bi,n v; các thông tin c�n 

thi,t v; B9 ChuKn: n9i dung B9 ChuKn; vai trò, l.i ích ca B� chu�n 

PTTE5T v=i vi!c ch<m sóc, giáo d�c tr� 5 tu�i; cách theo dõi, ánh giá 

m�c � phát tri�n ca tr� thông qua các chE s�. 
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—  Trao 1i, gi-i áp thfc mfc c�a ph� huynh thông qua gi� ón, tr- tr.  

t$i l?p. 

—  M�i ph� huynh tham quan, d7 m�t s� ho$t �ng giáo d�c ca tr� 5 tu�i, 

qua ó ph� huynh hi'u thêm v; n�i dung, ph�Fng pháp t� ch�c các ho$t 

�ng giáo d�c h(=ng -�n tr� $t các chE s� trong B� chu�n PTTE5T. 

—  T1 ch:c t� v	n theo nhóm cho ph� huynh theo nhu c'u. 

M�t s6 ho/t 1�ng giáo d8c g9i ý giúp tr< h!"ng t"i 1/t chu�n PTTE5T:  

Chu%n 1. Tr) có th4 ki4m soát và phEi h�p v<n 6>ng các nhóm c� l/n. 

Q5nh h�?ng t1 ch:c ho$t 9ng giáo d�c: 

1)  Cung c	p cho tr. nhi;u cF h9i ' ho$t 9ng th' ch	t trong và ngoài l?p, 

h�c m9t cách th��ng xuyên và liên t�c nhbm phát tri'n: Các k4 n<ng vGn 

9ng, di chuy'n: i, ch$y, nh-y, tr�/t, nh-y lò cò, bò; Các k4 n<ng vGn 

9ng t$i ch^: cúi, quay, dang tay, cân bbng, Ky, lfc l�…; Các k4 n<ng 

thao tác: l<ng, á, bft, Gp, ném… 

2)  D$y tr. cách i úng t� th,. 

3)  Cung c	p các thi,t b5 an toàn và môi tr��ng ' rèn luy&n các nhóm cF 

khác nhau (nh�: xe $p ba bánh, l8p xe cao su, vòng nh7a, bóng, bGp 

bênh, các thi,t b5 leo trèo). 

4) D$y tr. nh*ng k4 n<ng m?i (nh� : nh-y dây, ném qua �u, nh-y qua dây, bFi). 

5)  Cung c	p m9t s8 các ho$t 9ng sg d�ng m9t bên cF th' trong m9t 

kho-ng th�i gian nh	t 5nh (nh� :ng trên m9t chân, nh-y lò cò). 

6)  Cung c	p cF h9i ' tr. th7c hi&n các ho$t 9ng sg d�ng c- 2 bên cF th' 

(nh�: i th<ng bbng, leo, i cúi lom khom). 

7)  Cu8n hút tr. vào nh*ng công vi&c lao 9ng chân tay nhl, Fn gi-n hbng 

ngày (nhBt v:t rác, quét lá trên sân tr��ng, d�n ch^ ' chFi). 

Chu%n 2. Tr) có th4 ki4m soát và phEi h�p v<n 6>ng các nhóm c� nhY. 

Q5nh h�?ng t1 ch:c ho$t 9ng giáo d�c: 

1)  Cung c	p các ho$t 9ng c�n có s7 bám chfc c�a tay (ví d�: c�m x.ng xúc cát). 

2)  Cung c	p các ho$t 9ng c�n có s7 gi* chfc c�a các ngón tay (ví d�: xé 

nh*ng mKu gi	y nhl, xâu h$t, t,t s/i dây). 
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3)  Cho tr. nhi;u cF h9i ' th7c hành t7 mBc qu�n áo, t7 cài cúc, t7 i giày, 

bu9c dây giày, dây mz. 

4)  Cho tr. nhi;u cF h9i ' sg d�ng các lo$i ph�Fng ti&n làm th� công, vi,t, vs 

nh� bút chì, ph	n, kéo, bút sáp, màu n�?c, gi	y, dây bu9c, len, h9t, h$t.  

5)  Cu8n hút tr. vào các ho$t 9ng có sg d�ng các cF nhl (ví d�: d�n bàn, 

,m thìa, ch�n các ] dùng cho vào r1, ,m các que tính). 

Chu%n 3. Tr) có th4 phEi h�p các giác quan và giF th�ng b�ng khi v<n 6>ng. 

Q5nh h�?ng t1 ch:c ho$t 9ng giáo d�c: 

1)  Trong 9 tu1i mCu giáo s7 phát tri'n c�a ch:c n<ng th<ng bbng diyn ra 

tE vi&c gi* m9t t� th, nh	t 5nh (ng]i, :ng, bò và cu8i cùng là i) cho 

,n kh- n<ng gi* 1n 5nh v5 trí c�a cF th' trong b	t kì chuy'n 9ng hoBc 

t� th,, dáng i&u nào. Quá trình phát tri'n kh- n<ng gi* th<ng bbng diyn 

ra m$nh ms nh	t khi tr. 5 tu1i. Gi* th<ng bbng òi hli s7 tGp trung  

chú ý, ph8i h/p vGn 9ng, ph-n :ng nhanh và úng, s7 dzng c-m và 

bình t4nh. Vì vGy, các bài tGp phát tri'n th<ng bbng ph-i th7c hi&n tr�?c 

khi cho tr. th7c hi&n các vGn 9ng òi hli nh5p 9 nhanh, s7 linh ho$t 

l?n nh� ch$y, nh-y… 

2)  Cung c	p cho tr. a d$ng các trò chFi và các bài hát sg d�ng nhi;u ,n 

vGn 9ng các b9 phGn c�a cF th'. 

3)  C-m giác th<ng bbng th��ng �/c luy&n tGp trên di&n tích nhl, bu9c tr. 

ph-i gi* cF th' khli ngã, gi-m t	t c- nh*ng 9ng tác v�ng v; nh� i trên 

��ng nhl, i trên g^ tròn, i trên mzi chân, :ng m9t chân, dEng l$i 

sau khi ch$y… Các bài tGp �/c th7c hi&n trong các trò chFi, 0 các gi� 

h�c và tGn d�ng trong các ho$t 9ng sinh ho$t hbng ngày. 

4)  T1 ch:c cho tr. chFi nhi;u trò chFi sg d�ng t8i a s8 l�/ng các giác 

quan, s7 ph8i h/p tay mft. 

5)  Cho tr. nhi;u cF h9i �/c chFi v?i các b$n. 

Chu%n 4. Tr) th4 hin s5c mDnh, s
 nhanh nh=n và d)o dai c@a c� th4. 

Q5nh h�?ng t1 ch:c ho$t 9ng giáo d�c: 

1) Hbng ngày cung c	p nhi;u cF h9i a d$ng ' tr. có các ho$t 9ng vGn 

9ng thú v5 và t$o ra nh*ng thg thách v; mBt th' ch	t (Ví d�: d�n l?p 

h�c, bê bàn gh,, d�n &m sau gi� ng� tr�a, sfp x,p l$i v5 trí các ] vGt...). 
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2)  M^i ngày dành ít nh	t là 60 phút ' t1 ch:c các ho$t 9ng phát tri'n 

th' ch	t. 

3)  Cho tr. m9t s8 cF h9i ' th7c hi&n các ho$t 9ng th' ch	t òi hli tr. 

ph-i gfng s:c ' hoàn thành. 

4)  Cho tr. nh*ng cF h9i ' $t �/c nh*ng m�c tiêu vGn 9ng m?i (nh�: 

nh-y qua nh*ng chi,c h9p nhl, nh-y vòng tròn bbng m9t chân, ném 

bóng qua �u, ch$y nhanh, ch$y v?i nh*ng t8c 9 khác nhau). 

5)  Th��ng xuyên th7c hi&n cùng tr. nhi;u ho$t 9ng rèn luy&n th' ch	t 

(nh�: bFi l9i, i b9, i b9 ��ng dài, chFi bóng, ánh tr8ng). 

6)  Cho tr. có � th�i gian ' luy&n tGp và kiên trì theo u1i m9t ho$t 9ng 

nào ó ' hình thành kh- n<ng ch5u 7ng và s7 t7 tin vào b-n thân. 

Chu%n 5. Tr) có hi4u bi(t và th
c hành v sinh cá nhân và dinh d�\ng. 

Q5nh h�?ng t1 ch:c ho$t 9ng giáo d�c 

1) T1 ch:c nhi;u ho$t 9ng ' tr. thích thú khám phá v; các b9 phGn c�a 

cF th'. Gi-i thích cho tr. hi'u và minh ho$ v; ý ngh4a c�a v& sinh 8i v?i 

s:c kho. c�a tr. và h�?ng dCn tr. cách b-o v& các b9 phGn trên cF th'. 

2)  Nói chuy&n v?i tr. v; các công vi&c tr. ph-i t7 làm hbng ngày cho b-n 

thân. H�?ng dCn và cung c	p cho tr. nhi;u cF h9i ' tr. có th' t7 ph�c 

v� mình trong sinh ho$t. 

3)  Cho tr. � th�i gian ' hoàn thành công vi&c khi tr. ã bft �u th7c hi&n. 

4) Cho tr. cF h9i �/c t7 l7a ch�n các ] dùng v& sinh cho b-n thân (nh�: 

bàn ch-i ánh r<ng, kh<n mBt, l�/c ch-i �u…) và tEng tr. có ch^ ' ] 

dùng c8 5nh c�a b-n thân. 

5) Giúp tr. nhGn bi,t �/c các d	u hi&u khi mình b5 m&t mli và c�n �/c 

nghj ngFi. 

6) Cho tr. cF h9i ' �/c giúp J tr. bé hFn hoBc các b$n khác trong sinh 

ho$t hbng ngày. 

7) Th-o luGn v?i tr. v; nh*ng th:c <n thích và không thích. Cùng nói v; 

s7 l7a ch�n th:c <n. Trò chuy&n v?i tr. v; th7c phKm và gi-i thích t$i 

sao th7c phKm này l$i b1 hFn nh*ng th7c phKm khác (Ví d�: hoa qu- 

b1 hFn k`o). 
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8)  Làm mCu cho tr. th	y cách rga rau, rga hoa qu- và gi-i thích t$i sao. 

9)  Lôi cu8n tr. vào vi&c chuKn b5, b-o qu-n và <n nh*ng th:c <n b1 d�Jng.  

10) Kiên nhCn và kiên trì trong vi&c h�?ng dCn các k4 n<ng t7 v& sinh cho tr. 

và cho tr. � th�i gian ' th7c hi&n công vi&c và hình thành k4 n<ng. TGn 

d�ng rèn luy&n thói quen cho tr. trong t	t c- các ho$t 9ng sinh ho$t 

trong tEng ngày, coi hình th:c này là ch� $o, không thiên theo h�?ng 

d$y trên các gi� h�c tGp trung. 

Chu%n 6. Tr) có hi4u bi(t và th
c hành an toàn cá nhân. 

Q5nh h�?ng t1 ch:c ho$t 9ng giáo d�c: 

1)  Xây d7ng các quy 5nh th8ng nh	t v; các hành vi -m b-o an toàn c�a 

tr. trong tr��ng m�m non (MN). Các n9i dung giáo d�c an toàn bao 

g]m: an toàn v; lga, v; i&n, v; 9 cao, an toàn khi tham gia giao thông, 

khi u8ng thu8c, an toàn v?i n�?c, an toàn v?i các ch	t 9c h$i và an toàn 

khi ti,p xúc v?i ng��i l$. 

2)  Th-o luGn cùng tr. v; các quy 5nh ó và cùng tGp cách phòng tránh. 

3)  Q�c các câu chuy&n trong ó tr. gBp các m8i nguy hi'm và th-o luGn 

xem c�n ph-i xg lí nh� th, nào. 

4)  Cung c	p các con r8i và các ph�Fng ti&n chFi óng vai, các bài hát, bài 

thF giúp tr. hi'u có th' tin cGy ai và nh� th, nào. (Ví d�: “Con hãy nói 

cho b$n búp bê bi,t không �/c cho ngón tay vào khe cga nh� th, nào”.) 

5)  Có các tranh -nh v; hành vi -m b-o an toàn cho tr. (Ví d�: -nh tr. 9i 

mz b-o hi'm khi i trên xe máy…). 

6)  Cho tr. �/c làm quen v?i các 5a chj có th' -m b-o s7 an toàn cho tr. 

nh�: phòng y t,, tr$m xá, ]n công an và nh*ng ng��i có th' giúp J tr. 

trong các tr��ng h/p gBp nguy hi'm (nh*ng ng��i l?n trong tr��ng MN, 

bác s4, chú công an, chú c:u ho-, bác s4 thú y…). 

7)  Trò chuy&n v?i tr. v; các tình hu8ng nguy hi'm và cách xg trí khi gBp 

nh*ng tình hu8ng ó. 

8)  Cung c	p cho tr. các cF h9i ' �/c quan sát và th7c hành cách phòng 

ch8ng tai n$n (Thg báo 9ng cháy trong nhà tr��ng; Quan sát tr. em 9i 

mz b-o hi'm i trên ��ng…). 

9)  D$y tr. cách g�i các s8 115 hoBc 113 khi c�n thi,t. 
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Chu%n 7. Tr) th4 hin s
 nh<n th5c v: bKn thân. 

Q5nh h�?ng t1 ch:c ho$t 9ng giáo d�c: 

1)  Khuy,n khích tr. ho$t 9ng trong các nhóm khác nhau ' tr. có th' hi'u 

rõ hFn v; b-n thân mình.  

2)  Cung c	p nhi;u vGt d�ng và giúp tr. có các tr-i nghi&m khác nhau ' 

khám phá kh- n<ng c�a b-n thân. 

3) T$o cho tr. nhi;u cF h9i ' tham gia vào nh*ng ho$t 9ng mà tr. yêu thích. 

—  Trong quá trình giáo d�c tr. giáo viên c�n chú ý:  

+  Cho tr. � th�i gian ' cân nhfc và ch�n l7a (] chFi, trò chFi, b$n chFi, 

sách �c, bày tl ý ki,n...). 

+  Tôn tr�ng s0 thích và quy,t 5nh c�a tr.. 

+  T1 ch:c cho tr. chFi các trò chFi khác nhau (nh�: trò chFi g�i tên ' giúp 

tr. h�c và nh? thông tin cá nhân, chFi óng vai, óng k5ch...).  

4) T1 ch:c các cu9c trò chuy&n, th-o luGn ' tr. bi'u l9 nh*ng suy ngh4, 

xúc c-m c�a mình, t7 tin, t7 hào gi?i thi&u v; b-n thân (tên, tu1i, s0 thích, 

kh- n<ng...) v?i m�i ng��i.  

—  Q�c, k' chuy&n, thF, ca dao có n9i dung giáo d�c tr. ý th:c v; b-n thân, 

t7 tin, t7 l7c. 

—  Q9ng viên tr. vs, làm sách tranh th' hi&n s0 thích và kh- n<ng c�a b-n thân. 

—  Lao 9ng vEa s:c: rga tay, rga mBt, mBc qu�n áo, l7a ch�n, sfp x,p ] 

dùng, ] chFi. 

—  Khuy,n khích tr. l7a ch�n trò chFi, vai chFi, vGt li&u chFi ' tr-i nghi&m 

khám phá v; b-n thân: o chi;u cao, sg d�ng các giác quan và nhGn bi,t 

ch:c n<ng c�a chúng, cách gi* gìn và b-o v& thân th'... 

—  T1 ch:c các ho$t 9ng theo nhóm trong l?p nh� lao 9ng tr7c nhGt, làm 

tranh chung, chFi cùng nhau. 

Chu%n 8. Tr) tin t�Cng vào khK n�ng c@a bKn thân. 

Q5nh h�?ng t1 ch:c ho$t 9ng giáo d�c tr.: 

1)  T1 ch:c các ho$t 9ng, các trò chFi theo nhóm ' tr. có th' thay 1i 

hoBc t$o ra nh*ng quy tfc riêng và gi-i quy,t nh*ng mâu thuCn. 
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2)  T$o cF h9i cho tr. l7a ch�n trong các ho$t 9ng (L7a ch�n kích cJ và 

màu c�a bút, ph	n, sáp; L7a ch�n màu vs; L7a ch�n kh1 gi	y; L7a ch�n 

vGt li&u chFi; L7a ch�n sách; L7a ch�n trò chFi…). 

3)  Q' tr. t7 i;u khi'n cu9c chFi, không giúp J tr. khi ch�a c�n thi,t và 

tr. ch�a yêu c�u. 

4)  L�u ý t?i nh*ng ; xu	t gi-i quy,t v	n ; c�a tr. và thg th7c hi&n (trong 

gi?i h$n cho phép và an toàn). 

5)  T$o cF h9i và khuy,n khích tr. th' hi&n ý t�0ng, óng góp nh*ng kinh 

nghi&m và ki,n th:c c�a mình trong các ho$t 9ng. 

6)  �ng h9 nh*ng c8 gfng c�a tr. trong vi&c gi-i quy,t v	n ; và nh*ng 

mâu thuCn. 

7)  Giao trách nhi&m cho tr. tr7c nhGt hbng ngày (nh�: chia quà, lau d�n, 

x,p ] chFi...). 

—  Công nhGn s7 sáng t$o và hoàn thành công vi&c c�a tr. (nh�: “Con ã tìm 

ra l�i gi-i cho câu 8 ó thGt là nhanh. Con ã làm nó nh� th, nào?”).  

—  Khen ng/i tr. khi tr. bi,t t7 gi-i quy,t khó kh<n, không giúp J tr. cho 

,n khi tr. xin �/c tr/ giúp. 

—  Hli ý ki,n tr. v; các v	n ; liên quan ,n tr. m9t cách thích h/p, th-o 

luGn v?i tr. v; nh*ng suy ngh4 c�a tr..  

—  G/i cho tr. nh? v; nh*ng s7 ki&n tích c7c trong cu9c s8ng c�a tr.. Trò 

chuy&n v?i tr. v; nh*ng thành công c�a tr.. 

—  Hli tr. ý ki,n v; m�i vi&c: “Con ngh4 th, nào v; câu chuy&n chúng ta vEa 

nghe?”, “Con thích nhân vGt nào?”. N,u chúng ta cân nhfc ý ki,n c�a :a 

tr., tr. ss th	y mình Bc bi&t quan tr�ng và giá tr5. Không nên chê trách 

tr. hoBc nói rbng ý ki,n c�a tr. là không úng, thay vào ó chúng ta có 

th' nói: “Qó czng là m9t cách nhìn s7 vi&c” hoBc “Con thGt sáng t$o!”. 

Chu%n 9. Tr) bi(t cKm nh<n và th4 hin cKm xúc. 

Q5nh h�?ng t1 ch:c ho$t 9ng giáo d�c: 

1)  Trò chuy&n v; các lo$i c-m xúc khác nhau trong kinh nghi&m c�a tr.. 

T$o nhi;u cF h9i cho tr. ' chia s. và nói v; các c-m xúc c�a mình v?i 

ng��i l?n và b$n bè, giúp tr. hi'u và khám phá các cách bi'u hi&n tình 
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c-m trong cu9c s8ng hbng ngày qua l�i nói, bbng nét mBt, cg chj, i&u 

b9. Khuy,n khích tr. th' hi&n c-m xúc c�a mình trong các ho$t 9ng 

nh� vui chFi, khám phá th, gi?i xung quanh, khi xem tranh, �c sách, 

nghe k' chuy&n, khi hoàn thành m9t công vi&c thú v5 nào ó, khi giao 

ti,p v?i m�i ng��i, khi mu8n an �i b$n… 

2)  Cung c	p cho tr. nhi;u ph�Fng ti&n ' th' hi&n c-m xúc c�a mình. 

3)  H�?ng dCn tr. th-o luGn v; cách gi-i quy,t v	n ; và làm ch� các mâu thuCn. 

4)  TGn d�ng m�i cF h9i trong cu9c s8ng hbng ngày ' tr. h�c cách ki;m 

ch, hành vi, thay 1i s7 bi'u l9 c-m xúc. Thúc Ky tr. th' hi&n c-m xúc 

m9t cách phù h/p. 

5)  Cùng tr. xây d7ng các quy 5nh v; cách bi'u l9 c-m xúc trong l?p h�c. 

6)  C�n xây d7ng cho tr. ni;m am mê vào nh*ng i;u mà tr. nhìn th	y, 

nghe th	y, c-m giác �/c, nggi �/c, c-m nhGn �/c và h�?ng s7 chú ý 

quan tâm c�a tr. vào nh*ng cái m?i, t�Fi `p và sinh 9ng. 

7)  Cho tr. có nhi;u th�i gian và cF h9i ' �/c quan sát, chiêm ng�Jng, 

chia s. v?i cô giáo v; nh*ng nhGn xét c�a mình và t7 do th7c hi&n các 

công vi&c sáng t$o ngh& thuGt c�a mình. 

8)  T$o ra nhi;u ho$t 9ng a d$ng, có ý ngh4a ' gieo vào lòng tr. thái 9 

th�Fng yêu cl cây, con vGt s8ng xung quanh. 

9)  Giáo viên c�n óng vai trò là ng��i cung c	p các hình mCu v; cách th' 

hi&n c-m xúc 8i v?i con ng��i và môi tr��ng, thái 9 quan tâm, chia s. 

,n tâm tr$ng c�a nh*ng ng��i xung quanh, cách :ng xg úng m7c 

trong cu9c s8ng sinh ho$t cùng v?i tr..  

Chu%n 10. Tr) có mEi quan h tích c
c v/i bDn bè và ng�Gi l/n. 

Q5nh h�?ng t1 ch:c ho$t 9ng giáo d�c: 

1)  T$o ra nhi;u cF h9i ' tr. �/c cu8n hút vào các trò chFi a d$ng khác 

nhau cùng v?i các b$n trong l?p (chFi óng vai, chFi ngoài tr�i, cùng làm 

chung m9t vi&c nào ó, cùng nhau ch<m sóc cây, cùng vs, cùng nh-y múa…). 

2)  H^ tr/ ' tr. h�c k4 n<ng chFi cùng nhau bbng cách cô giáo 0 g�n bên 

c$nh tr., cung c	p cho tr. nhi;u ] sân kh	u ' óng vai, nhi;u ph�Fng 

ti&n ' cùng làm, giúp tr. phát tri'n các ý t�0ng, k5p th�i cùng tr. gi-i 

quy,t các mâu thuCn phát sinh ' tránh s7 tan rã c�a nhóm chFi. 
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3)  T$o cho tr. �/c chFi theo nh*ng nhóm nhl ' m^i tr. có th' có �/c 

nh*ng vai trò nh	t 5nh trong nhóm và t<ng tinh th�n trách nhi&m 0 tr.. 

4)  Ng<n chBn k5p th�i nh*ng hành vi bft n$t b$n, do$ dCm hoBc không cho 

b$n cùng chFi 0 m9t s8 tr.. 

5)  T$o ra nhi;u cF h9i ' tr. có th' giúp J ng��i khác (vs tranh tBng các 

em nhl hay khóc nhè, giúp cô giáo trong m9t s8 công vi&c, an �i nh*ng 

b$n b5 au hoBc ang khóc, giúp bác b-o v& m0 c1ng…). 

6)  Q�c các câu chuy&n trong ó các nhân vGt có các hành 9ng chia s. v?i 

nhau, bi,t ch� /i ,n l�/t, chFi thuGn hoà cùng nhau và s|n sàng giúp 

J ng��i khác. 

7)  Giáo viên c�n t$o ra nhi;u cF h9i có th' nh	t ' tr. quan h&, giao ti,p v?i 

nhau trong l?p nh� th-o luGn, trao 1i ý t�0ng, gi-i quy,t xung 9t, thay 

1i n9i quy, chia s. kinh nghi&m, tr-i nghi&m nh*ng vai trò khác nhau. 

8)  Cùng tr. trao 1i, th8ng nh	t v?i nhau v; nh*ng quy 5nh trong cách 

:ng xg 0 l?p h�c nh�: quy 5nh v; gi-m ti,ng ]n trong l?p; v; x,p th: t7 

l�n l�/t trong các ho$t 9ng ông ng��i tham gia; v; cách phát bi'u và 

lfng nghe ng��i khác nói. Tr. c�n �/c hi'u t$i sao c�n có quy 5nh và 

cách th7c hi&n nh*ng quy 5nh. 

9)  Khuy,n khích tr. t7 gi-i quy,t mâu thuCn. Tr. c�n �/c cô giáo h  ̂tr/ v; 

h�?ng gi-i quy,t ' phát tri'n kh- n<ng suy ngh4 v; v	n ; x-y ra và l7a 

ch�n cách gi-i quy,t chúng. 

10) Cô giáo giúp tr. hi'u rbng, m^i ng��i ;u có ý ki,n riêng c�a mình, n,u 

mình lfng nghe b$n nói, tôn tr�ng ý ki,n c�a b$n thì ai czng ss có m9t 

nhóm b$n chFi hoà thuGn, vui v.. 

11) T$o nhi;u cF h9i ' tr. nói v; nh*ng suy ngh4 c�a mình, cô giáo khuy,n 

khích tr. tích c7c hli khi chúng không hi'u trong b	t kì v	n ; nào 

chúng quan tâm. 

12) Ng��i l?n luôn �ng h9 và tôn tr�ng các c-m xúc c�a tr.. Ch� 9ng g/i ra 

các cu9c trò chuy&n có ý ngh4a theo tâm tr$ng c�a tr.. Ng��i l?n c�n th' 

hi&n thGt c0i m0 và thân thi&n ' tr. c-m th	y tho-i mái khi mu8n hli 

hoBc mu8n nh� s7 giúp J c�a ng��i l?n. 

13) B-n thân giáo viên ph-i là t	m g�Fng v; cách :ng xg và tôn tr�ng t	t c- 

nh*ng quy 5nh c�a l?p ã Bt ra. Giáo viên làm cho l?p h�c có không 
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khí vui v., tho-i mái bbng cách t$o ra m9t không khí oàn k,t, tránh so 

sánh tr. v?i nh*ng tr. khác, c� xg thGt công bbng và cho tr. cF h9i sga 

sai ' chúng có th' rút ra bài h�c cho mình. 

Chu%n 11. Tr) th4 hin s
 h�p tác v/i bDn bè và mdi ng�Gi xung quanh. 

Q5nh h�?ng t1 ch:c ho$t 9ng giáo d�c: 

1)  Hbng ngày chú ý giao nh*ng nhi&m v� chung ' tr. làm cùng v?i các 

b$n khác. 

2)  Sg d�ng r8i hoBc �c truy&n có nh*ng tình ti,t tr. ph-i h/p tác v?i m�i 

ng��i và có nh*ng cách gi-i quy,t thành công các xung 9t. 

3)  Th-o luGn và minh ho$ cho tr. th	y r	t nhi;u vi&c chj có th' thành công 

n,u m�i ng��i cùng nhau làm. 

4)  T$o cho tr. nh*ng cF h9i �/c giúp J ng��i khác. 

5)  Cung c	p các cF h9i ' tr. cùng làm m9t vi&c gì ó v?i ng��i khác. 

6)  Chj dCn cho tr. cách gi-i quy,t các mâu thuCn. 

7)  Cho tr. có � th�i gian ' t7 gi-i quy,t v	n ; c�a mình tr�?c khi cô giáo 

can thi&p vào. 

8)  Giúp nh*ng tr. gBp khó kh<n trong vi&c tho- thuGn (tr. chGm phát tri'n 

ngôn ng*, tr. nóng tính…). 

9)  Thông qua cách :ng xg c�a mình, cô giáo làm mCu v; cách ph-n :ng 

phù h/p trong vi&c gi-i quy,t các mâu thuCn. 

10) �ng h9 t	t c- nh*ng n^ l7c c�a tr. trong vi&c t7 gi-i quy,t v	n ;. 

11) Cung c	p cho tr. nhi;u ho$t 9ng chFi óng vai ' phát tri'n k4 n<ng 

làm vi&c theo nhóm và nhGn th:c v; vai trò xã h9i. 

12) Khuy,n khích s7 tham gia c�a tr. vào các trò chFi tGp th', vào vi&c xây 

d7ng hoBc sga 1i các quy 5nh c�a l?p, vào vi&c xây d7ng ý t�0ng làm 

m9t vi&c nào ó… 

Chu%n 12. Tr) có các hành vi thích h�p trong 5ng xe xã h>i. 

Q5nh h�?ng t1 ch:c ho$t 9ng giáo d�c: 

1)  Th-o luGn cùng tr. v; hGu qu- c�a các hành vi tích c7c và tiêu c7c. 
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2)  Cung c	p cho tr. nh*ng cF h9i ' ngh4 v; hGu qu- c�a hành vi tr�?c khi 

th7c hi&n, ví d�: Lan Anh ss c-m th	y th, nào n,u con cho b$n 	y m�/n 

con búp bê?  

3) Khuy,n khích tr. th-o luGn v; nh*ng i;u tr. thích và không thích khi 

ng��i khác 8i xg v?i mình. 

4)  Cung c	p nhi;u cF h9i ' tr. th' hi&n s7 quan tâm ch<m sóc và quý tr�ng 

nh*ng tài s-n chung, nh*ng con vGt và cây c8i 0 nh*ng nFi công c9ng. 

5)  Th-o luGn và th7c hành v; trách nhi&m trong vi&c gi* gìn môi tr��ng 

s8ng: s$ch ss, gi* gìn và ti,t ki&m. 

6)  Th-o luGn v; ý ngh4a c�a nh*ng l�i nói: chào hli, c-m Fn, xin l^i và cách 

x�ng hô v?i ng��i l?n tu1i hFn mình. 

7)  TGn d�ng các cF h9i trong sinh ho$t hbng ngày ' hình thành v<n hoá 

chào hli, giao ti,p v?i ng��i khác. 

Chu%n 13. Th4 hin s
 tôn trdng ng�Gi khác. 

Q5nh h�?ng t1 ch:c ho$t 9ng giáo d�c: 

1)  Gi-i thích cho tr. nh*ng Bc i'm v; th' ch	t, v; h:ng thú nh� là nh*ng 

Bc tính riêng không ai gi8ng ai c�a m^i ng��i. 

2)  Không bu9c t	t c- tr. ph-i có chung m9t câu tr- l�i, m9t suy ngh4 gi8ng 

nhau. Giáo viên tôn tr�ng s7 khác nhau c�a tr. trong s0 thích, nhu c�u, 

suy ngh4, cách th' hi&n và khuy,n khích tr. có nh*ng cách riêng c�a mình. 

3)  Cho tr. cF h9i �/c th' hi&n cái riêng c�a mình và nhGn �/c s7 thEa 

nhGn c�a nh*ng ng��i xung quanh. 

4)  Cho tr. cF h9i ' khám phá nh*ng cái chung và nh*ng cái riêng c�a 

nh*ng tr. khác. 

5)  Cho tr. cF h9i th7c hành cách th' hi&n s7 tôn tr�ng và ánh giá t8t v; 

ng��i khác. 

6)  Cùng tr. xây d7ng các quy tfc hành vi trong l?p làm cF s0 ' phân xg các 

tranh cãi gi*a các tr.. 

7)  Cho tr. nhi;u cF h9i ' th7c hành cách :ng xg v?i nhi;u t�ng l?p ng��i 

khác nhau trong xã h9i (ng��i già — ng��i tr., ng��i quen — ng��i l$, 
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ng��i thân — ng��i không thân, b$n cùng tu1i — các em nhl hFn) ' hình 

thành nh*ng k4 n<ng giao ti,p phù h/p v?i các chuKn m7c v<n hoá c�a 

xã h9i. 

8)  Giáo viên làm mCu bbng cách lfng nghe và tôn tr�ng tr. trong sinh ho$t 

hbng ngày. Cô giáo th' hi&n s7 công bbng 8i v?i tr. trong vi&c xg lí các 

mâu thuCn czng nh� trong t1 ch:c sinh ho$t, chFi, h�c c�a tr.. 

Chu%n 14. Tr) nghe hi4u lGi nói. 

Chu%n 15. Tr) bi(t se d#ng lGi nói 64 giao ti(p. 

Chu%n 16. Tr) th
c hin m>t sE quy tfc thông th�Gng trong giao ti(p. 

Q5nh h�?ng t1 ch:c ho$t 9ng giáo d�c: 

1)  T$o cF h9i cho tr. nghe các âm thanh khác nhau tE môi tr��ng xung quanh. 

2)  T$o cho tr. có nhi;u cF h9i ti,p xúc v?i các tác phKm v<n h�c thi,u nhi 

phù h/p v?i kh- n<ng c�a tr. (nghe, k').  

3)  T$o cF h9i ' tr. th' hi&n nhu c�u, tình c-m và nh*ng ý t�0ng bbng l�i 

bbng cg chj, i&u b9:  

—  Yêu c�u s7 giúp J c�a ng��i l?n và b$n bè.  

—  Miêu t- nh*ng tình c-m nh� vui, bu]n, giGn d*. 

—  Tham gia các ho$t 9ng óng vai, óng k5ch. 

TGp cho tr. th' hi&n s7 lfng nghe: 

—  Th' hi&n s7 chú ý (nhìn bbng mft, bi'u hi&n nét mBt). 

—  Qáp l$i m9t cách phù h/p v?i ng��i nghe (quay l$i, không làm gián 

o$n, th' hi&n qua các cg chj nh� gGt �u). 

4)  T$o môi tr��ng giao l�u ngôn ng* t7 do, tho-i mái.  

5)  Luôn chú ý lfng nghe tr. nói; giúp J, khích l&, 9ng viên, thu hút tr. trò 

chuy&n v?i ng��i l?n, v?i các b$n, tham gia vào trao 1i nhóm. 

6)  T$o nhi;u cF h9i ' tr. có th' nói l$i nh*ng tr-i nghi&m c�a b-n thân. 

7)  T$o cho tr. có nhi;u cF h9i ti,p xúc v?i các tác phKm v<n h�c thi,u nhi 

phù h/p v?i kh- n<ng c�a tr. (nghe, k').  

8)  T1 ch:c cho tr. ho$t 9ng k,t h/p v?i l�i nói trong các trò chFi, bài hát, 

óng k5ch. 
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9)  Tôn tr�ng, khuy,n khích s7 sáng t$o c�a tr. khi sg d�ng câu, tE. 

10) TGp cho tr. sg d�ng ngôn ng* ' mô t-, Bt gi- thuy,t, g/i nh?: 

—  Nêu câu hli. 

—  D7 oán i;u gì ss x-y ra n,u... 

— Có th' nh? và nói l$i nh*ng tr-i nghi&m theo trình t7. 

11) TGp cho tr. sg d�ng các k4 n<ng giao ti,p trong trò chFi óng vai: 

— Tham gia các trò chFi óng vai, bi,t h9i tho$i phù h/p khi chFi. 

— Qóng các vai khác nhau trong các tình hu8ng chFi. 

— Qóng vai các nhân vGt khác nhau trong các truy&n quen thu9c. 

Chu%n 17. Tr) th4 hin h5ng thú 6Ei v/i vic 6dc. 

Chu%n 18. Tr) th4 hin m>t sE hành vi ban 6gu c@a vic 6dc. 

Chu%n 19. Tr) th4 hin m>t sE hi4u bi(t ban 6gu v: vic vi(t. 

Q5nh h�?ng t1 ch:c ho$t 9ng giáo d�c: 

1)  T$o i;u ki&n và cF h9i ' tr. hi'u �/c ý ngh4a và vai trò c�a �c và vi,t 

tr�?c khi d$y tr. phân bi&t ch* cái, âm ti,t và tE. Nh*ng k4 n<ng cF b-n 

c�a vi&c �c và vi,t chj có th' phát tri'n �/c khi chúng có ý ngh4a 8i 

v?i tr..  

2)  T$o “Môi tr��ng ch* vi,t phong phú” t$i tr��ng/l?p m�m non và gia ình: 

Ch* vi,t c�n có mBt 0 m�i nFi d�?i các hình th:c khác nhau nh� sách 

truy&n, t$p chí, báo, nhãn mác hàng hoá, danh m�c, kí hi&u, khKu hi&u...  

3)  Nên tìm nh*ng cu8n sách h	p dCn, phù h/p v?i s0 thích c�a tr.. Q8i v?i 

tr. 5 tu1i, nên ch�n nh*ng cu8n sách có nh*ng Bc i'm sau: 

— Sách có nh*ng tình ti,t có th' oán tr�?c �/c. 

— Sách có tranh minh ho$ có th' d7 oán tr�?c, bao g]m các chi ti,t �/c lBp 

i lBp l$i nhi;u l�n, t$o cho tr. c-m giác tranh là m9t ph�n c�a câu chuy&n. 

— Sách có n9i dung thú v5. 

— Q�/c b8 c�c bbng nhi;u tranh ngfn g�n. 

— L�i trong sách có các tE có v�n i&u, tE lBp i lBp l$i. 

— Có các nhân vGt 0 cùng 9 tu1i v?i tr., có các chi ti,t mang tính hành 9ng. 

— Sách có màu sfc t�Fi sáng, nh*ng chi ti,t g/i c-m thú v5. 
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4)  Vi&c �c vi,t ban �u c�a tr. xu	t hi&n và phát tri'n trong s7 phát tri'n 

c�a ngôn ng* nói, qua giao ti,p và trò chuy&n. Vi&c cho tr. làm quen v?i 

�c vi,t c�n rõ ràng và tr7c ti,p, l]ng ghép v?i các ho$t 9ng quen thu9c 

c�a tr., bbng nhi;u hình th:c thông qua r	t nhi;u các lo$i hình ho$t 

9ng có ý ngh4a 8i v?i tr. nh�: 

— Nghe tr. �c truy&n và thF c�a tr., �c truy&n và thF c�a tr..  

— Tham quan, d$o chFi. 

— Q�c truy&n cho tr. nghe. 

— Quan sát nh*ng kí hi&u và ch* vi,t, b-ng bi'u �/c sg d�ng trong  

phòng nhóm.  

— Tham gia vào các trò chFi, óng k5ch và các ho$t 9ng giao ti,p khác nh� 

trao 1i, ho$t 9ng nhóm nhl, trò chuy&n v?i b$n bè và ng��i l?n.  

— Vs, sao chép l$i và t7 vi,t các nét ch* ban �u. 

5)  Các ho$t 9ng liên quan ,n ch* vi,t bao g]m các trò chFi v?i các ch� 

; liên quan ,n ch* vi,t, nhãn mác trong các trò chFi, các công vi&c ghi 

chép cá nhân, �a ch* vi,t vào các ho$t 9ng trong cu9c s8ng hbng ngày 

c�a tr.. M�c ích c�a các ho$t 9ng nhbm giúp tr. bi,t: 

— Ch* vi,t th' hi&n nh*ng thông i&p. Nh*ng thông i&p này là ý ngh4,  

l�i nói, hoBc s7 giao ti,p �/c th' hi&n 0 d$ng ch* vi,t. 

— Ch* vi,t có nhi;u :ng d�ng khác nhau. 

— Con ng��i có th' �c và hi'u các tE �/c vi,t ra. 

— M^i ch* vi,t ra �/c g�i là m9t ch* cái hoBc kí t7. 

— B-ng ch* cái là danh m�c các ch* cái �/c sg d�ng trong ti,ng Vi&t.  

Có 29 ch* cái trong b-ng ch* cái ti,ng Vi&t. 

— M^i ch* cái có m9t tên riêng. 

— M^i ch* cái có m9t hình d$ng khác nhau. 

— M^i ch* cái có m9t cách �c khác nhau. 

— T	t c- các tE �/c vi,t ra có m9t hoBc tGp h/p nhi;u ch* cái. 

— Các tE �/c vi,t và �c theo th: t7 tE trái sang ph-i theo dòng k. ngang. 

— Các tE trong câu cách nhau m9t kho-ng tr8ng. 
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6)  Kh- n<ng �c c�a tr. ph� thu9c vào kh- n<ng nói, cho nên ' cho tr. 

làm quen v?i �c, hãy bft �u tE nh*ng ho$t 9ng phát tri'n kh- n<ng 

nghe và nói c�a tr., nh�: 

— D$y tr. các bài thF, bài hát có v�n i&u.  

— Trò chuy&n v?i tr..  

— T1 ch:c các ho$t 9ng h�?ng t?i s7 phát tri'n kh- n<ng sg d�ng hình 

-nh, tranh vs, và sg d�ng hình d$ng, kí hi&u.  

7)  Cho tr. xem cách ng��i l?n �c và coi ó là cách làm mCu ' tr. bft 

ch�?c các hành vi c�a ng��i �c. Khi �c ng��i l?n c�n:  

— Tìm cách thu hút tr. trong khi �c.  

— VEa �c vEa chj vào tranh minh ho$ nhbm phát tri'n ngôn ng* qua th5 

giác, ý ngh4a c�a tranh vs.  

— C-m nhGn nh*ng chi ti,t hài h�?c.  

— Q�c trôi ch-y, diyn c-m, bi'u hi&n rõ ni;m vui thích �/c �c ' thu 

hút và kích thích trí t�0ng t�/ng c�a tr., dCn ,n h:ng thú v?i vi&c 

�c c�a tr..  

— Qánh d	u dòng, chj rõ các nhân vGt, hoBc sg d�ng các gi�ng i&u khác nhau 

cho các nhân vGt và tình ti,t truy&n ' khuy,n khích tr. ch� 9ng �c. 

Chu%n 20. Tr) th4 hin m>t sE hi4u bi(t v: môi tr�Gng t
 nhiên. 

Chu%n 21. Tr) th4 hin m>t sE hi4u bi(t v: môi tr�Gng xã h>i. 

Q5nh h�?ng t1 ch:c ho$t 9ng giáo d�c: 

1)  Khuy,n khích tr. tr-i nghi&m và khám phá bbng ho$t 9ng c�a tr., trong 

tình hu8ng th7c và trong ho$t 9ng giáo d�c a d$ng: 

—  Kích thích tr. tích c7c ho$t 9ng nhGn th:c bbng các giác quan, hành 

9ng t� duy tr7c quan — hình t�/ng, tr7c quan — sF ], ngôn ng*, giao 

ti,p ' quan sát, phân tích, so sánh, khái quát hoá. 

—  Cho tr. tham gia vào các tình hu8ng th7c, Fn gi-n, an toàn c�a cu9c 

s8ng g�n gzi hbng ngày ' tr. t7 c-m nhGn v; t7 nhiên, xã h9i theo cách 

riêng c�a mình. 

—  T$o nhi;u cF h9i cho tr. tham gia trong các ho$t 9ng giáo d�c a d$ng 

nh�: khám phá môi tr��ng xung quanh, các bi'u t�/ng toán sF vng, t$o 

hình, âm nh$c, vGn 9ng, ly h9i, tham quan, lao 9ng.  
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—  Khuy,n khích tr. cùng tham gia chuKn b5, sg d�ng ] dùng, ] chFi. 

—  M0 r9ng không gian ho$t 9ng giáo d�c: l?p h�c, nhà b$n, góc thiên 

nhiên, v��n cây, công viên, ��ng ph8, ngõ xóm, thôn b-n, ]ng ru9ng, 

trang tr$i, nông trang, rEng cây, danh lam thfng c-nh, 5a i'm công c9ng 

(tr��ng h�c, tr$m xá, ch/, b�u i&n, vi&n b-o tàng, tri'n lãm, làng ngh;…).  

—  Phân hoá tr. theo trình 9 phát tri'n nhGn th:c ' t1 ch:c ho$t 9ng 

phù h/p. 

2) T$o cF h9i cho tr. chFi:  

—  Sg d�ng các lo$i trò chFi ' phát tri'n nhGn th:c: trò chFi h�c tGp, trò 

chFi vGn 9ng, trò chFi óng vai, trò chFi óng k5ch, trò chFi xây d7ng, 

trò chFi dân gian.  

—  Sg d�ng các ph�n m;m trò chFi có n9i dung phát tri'n nhGn th:c thích 

h/p v?i tr. 5 tu1i. 

Chu%n 22. Tr) th4 hin m>t sE hi4u bi(t v: âm nhDc và tDo hình.  

Q5nh h�?ng t1 ch:c ho$t 9ng giáo d�c: 

1) T$o cF h9i ' tr. �/c sg d�ng các nguyên li&u t$o hình a d$ng, phong 

phú (Ví d�: màu n�?c, bút màu chì, màu sáp, ph	n màu, gi	y, kéo, h] dán…).  

2)  Lôi cu8n tr. vào các ho$t 9ng âm nh$c khác nhau (Ví d�: nghe nh$c, 

hát, nh-y, múa, vGn 9ng theo nh$c, sg d�ng các lo$i nh$c c� khác nhau 

k' c- nh$c c� c�a các dân t9c). 

3)  Khuy,n khích tr. hát múa, vGn 9ng, vs… theo cách mà mình c-m nhGn. 

Qánh giá cao s7 sáng t$o và ý t�0ng c�a tr. mà không yêu c�u tr. sao 

chép (copy) c�a ng��i khác.  

4)  Tr. c�n c-m th	y tho-i mái, an toàn khi m$o hi'm, khi mfc l^i và sáng t$o. 

Tr. t7 tin và không c-m th	y s/ khi th' hi&n khác v?i các b$n trong l?p.  

5)  T1 ch:c môi tr��ng t$o s7 tò mò và t7 do khám phá, dy dàng ti,p cGn v?i 

các ngu]n nguyên li&u phong phú và ph�Fng ti&n khác nhau cho tr. thg 

nghi&m và t7 do b9c l9 b-n thân.  

6)  N,u có i;u ki&n, cho tr. i tham quan các tri'n lãm hoBc b-o tàng ngh& 

thuGt, xem các bu1i bi'u diyn v<n ngh&.  

7)  T$o i;u ki&n cho tr. �/c quan sát ng��i l?n làm ra các s-n phKm ngh& 

thuGt (vs, in tranh, làm ] th� công m4 ngh&). 
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8)  Dành � th�i gian ' tr. khám phá và thg nghi&m v?i ý t�0ng, ph�Fng 

ti&n và ho$t 9ng ngh& thuGt. 

Chu%n 23. Tr) có m>t sE hi4u bi(t v: sE, sE 6(m và 6o. 

Q5nh h�?ng t1 ch:c ho$t 9ng giáo d�c: 

 1)  T$o cF h9i cho tr. ,m các ] vGt trong các ho$t 9ng hbng ngày (,m 

s8 b$n chFi trong góc, s8 b$n �c sách, ,m s8 ng��i <n và s8 bát thìa 

t�Fng :ng…). 

2) Cung c	p cho tr. các vGt li&u khác nhau ' ,m nh� sli, h9t, h$t, cúc áo… 

3)  T$o cF h9i cho tr. �?c l�/ng, so sánh hai nhóm ] vGt và ki'm tra k,t 

qu- bbng cách ,m. 

4)  Sg d�ng các câu hli liên quan ,n s8 l�/ng (Ví d�: Còn bao nhiêu ngày 

n*a thì ,n sinh nhGt con?). 

5)  T$o cF h9i cho tr. sg d�ng các ch* s8 và ,m (�c s8 i&n tho$i c�a 

ng��i thân, b	m s8 ' g�i i&n tho$i, �c giá ti;n trên hàng hoá, chFi trò 

chFi bán hàng…). 

6)  ChFi các trò chFi d$ng ô mi nô liên quan ,n ,m và ch* s8. 

7)  T$o cF h9i cho tr. chFi các trò chFi liên quan ,n nhu c�u ph-i sg d�ng 

các cách o khác nhau (Ví d�: TE cga s1 ,n cga ra vào bbng bao nhiêu 

b�?c chân? ChFi trò chFi n	u <n theo th7c Fn: Bao nhiêu ca n�?c thì 

�y bình?…). 

Chu%n 24. Tr) nh<n bi(t v: m>t sE hình hình hdc và 6'nh h�/ng trong 

không gian. 

Q5nh h�?ng t1 ch:c ho$t 9ng giáo d�c 

1)  NhGn th:c c�a tr. MG v; hình h�c th' hi&n 0 hai m:c 9:  

—  NhGn bi,t toàn b9 hình d$ng mà không quan tâm ,n các m8i quan h& 

khác (c$nh, góc).  

—  Chú ý ,n các Bc i'm thông qua quan sát và khám phá — thg nghi&m 

v?i hình d$ng.  

Quá trình nhGn th:c này liên quan ,n phát tri'n các k� n�ng phân biCt 

và khái quát.  

Các ho$t 9ng giúp tr. nhGn th:c v; hình d$ng diyn ra theo trình t7:  
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—  NhGn ra hình ]ng d$ng (Ví d�: QBt hình vuông lên trên hình tròn vs 

trên t� gi	y; Ch�n riêng nh*ng hình vuông vào 1 r1, hình tròn vào 1 r1). 

—  G�i tên hình (Qây là hình gì?).  

—  Vs hoBc t$o ra hình.  

NhGn bi,t v; hình d$ng thông qua: quan sát (nhìn), xúc giác (sI) và c�m 

giác v�n 1�ng. Do vGy các ho$t 9ng nhGn bi,t v; hình d$ng có th' là: 

+  NhGn bi,t, phân bi&t hình d$ng thông qua giác quan (nhìn, s�, vGn 9ng). 

+  Tìm ki,m nh*ng hình d$ng (gi8ng hoBc g�n gi8ng) trong môi tr��ng 

xung quanh. 

+  T$o hình bbng các cách khác nhau, bi,n 1i hình. 

+  Sg d�ng các hình d$ng ' sáng t$o (vs, nBn, xé dán, làm th� công…). 

Ngoài nh*ng hình hình h�c, czng có th' cho tr. làm quen v?i các lo$i 

hình khác th��ng th	y trong th7c t, (nh� hình sao, hình thoi, hình ô van, 

hình mBt tr<ng non, d	u chân, hình nón…). Trong các ho$t 9ng, giáo 

viên t$o cF h9i cho tr. g�i tên các hình. 

2)  NhGn th:c v; không gian c�a tr. liên quan ,n kh- n<ng xác 5nh v5 trí 

c�a m9t vGt và 5nh h�?ng trong không gian (v5 trí và ph�Fng h�?ng). 

Quá trình nhGn th:c v; không gian liên quan ,n phát tri'n kh� n�ng 

quan sát và mô t�. Vì th,, tr. c�n hi'u và bi,t cách sg d�ng các tE v; v5 trí 

và 5nh h�?ng trong không gian. Trong các ho$t 9ng hbng ngày, GV sg 

d�ng các tE này ' giúp tr. hi'u và bi,t cách sg d�ng (Ví d�: khi vGn 

9ng, khi c	t ] chFi, khi chFi ] chFi ngoài tr�i, chFi xây d7ng, khi vs…).  

NhGn th:c v; không gian chj có th' diyn ra trong các ho$t 9ng có ý 

ngh4a và liên quan ,n kinh nghi&m c�a tr..  

Chu%n 25. Tr) có m>t sE nh<n bi(t ban 6gu v: thGi gian.  

Q5nh h�?ng t1 ch:c ho$t 9ng giáo d�c: 

1)  Có hai khía c$nh liên quan ,n khái ni&m v; th�i gian: trình t7, th�i i'm 

và th�i l�/ng. Q8i v?i khía c$nh trình t7, ó là sfp x,p theo trình t7 x-y 

ra c�a các hi&n t�/ng/s7 ki&n. Q8i v?i khía c$nh th�i i'm có ngh4a là 

hi&n t�/ng/s7 ki&n diyn ra khi nào. Q8i v?i khía c$nh th�i l�/ng, có ngh4a 

là làm vi&c ó trong bao lâu (Ví d�: giây, phút, gi�, ngày, th�i gian ngfn, 

th�i gian dài...). Ba khía c$nh này �/c th' hi&n 0 các n9i dung:  
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—  Trình t7 s7 vi&c hoBc các ho$t 9ng liên quan ,n tr. 0 nhà và 0 tr��ng 

(Ví d�: dGy — ánh r<ng — rga mBt — thay qu�n áo — <n sáng — i h�c…). 

—  Các s7 vi&c hoBc các ho$t 9ng diyn ra khi nào (i h�c lúc 7 gi� sáng…). 

—  Quá kh: (ã qua), hi&n t$i (ang diyn ra) và t�Fng lai (ss x-y ra) liên 

quan ,n các s7 ki&n c�a b-n thân tr. hoBc c�a ng��i thân. 

—  Th�i l�/ng: th�i gian theo ]ng h] (giây, phút, gi�), theo l5ch (ngày, tháng, 

tên các ngày trong tu�n).  

—  Th�i i'm (m	y gi� i h�c, <n cFm, i ng�...); l5ch sinh ho$t 0 l?p và 0 

nhà c�n có nh*ng m8c th�i gian nh	t 5nh ' tr. có nh*ng c-m nhGn v; 

th�i gian (Ví d�: i h�c lúc 7 gi�, <n tr�a vào lúc 11 gi�…). 

2)  Các tE chj th�i gian là n9i dung quan tr�ng khi tr. làm quen v?i khái 

ni&m v; th�i gian. Hbng ngày trong các ho$t 9ng và trong các s7 ki&n c� 

th', GV sg d�ng các tE v; th�i gian ' tr. làm quen nhbm giúp tr. có 

bi'u t�/ng v; nh*ng khái ni&m liên quan và t$o cF h9i cho tr. sg d�ng 

các tE ó (th�i gian, sáng, tr�a, chi;u, t8i, êm, ngày, ngày hôm qua, 

ngày hôm nay, ngày mai, s?m, mu9n, gi�, phút…). Ví d�: Hôm qua ch� 

nhGt con làm gì?; Hôm nay con ,n s?m nh	t/�u tiên; 10 phút n*a ,n 

gi� <n tr�a, các con thu d�n ] chFi và rga tay chuKn b5 <n cFm. 

3)  Tr. m�m non gBp khó kh<n trong nhGn th:c v; th�i gian. Tr. 5 tu1i chj 

có kh- n<ng nhGn th:c v; th�i gian trong các tình hu8ng có ý ngh4a v?i 

tr.. Thông qua tr-i nghi&m trong các sinh ho$t 0 l?p, 0 nhà và h�?ng dCn 

c�a GV, c�a nh*ng ng��i xung quanh, tr. bi,t sg d�ng các tE bi'u th5 

th�i gian (nh�: bu1i sáng, bu1i tr�a, bu1i chi;u, ban êm, hôm qua, hôm 

nay, ngày mai, tu�n, tháng…).  

Chu%n 26. Tr) tò mò và ham hi4u bi(t. 

Q5nh h�?ng t1 ch:c ho$t 9ng giáo d�c: 

1)  QBt câu hli và tGp cho tr. Bt câu hli v; ] vGt, sinh vGt, v; các s7 ki&n 

x-y ra xung quanh. Khuy,n khích tr. t7 tìm cách tr- l�i cho câu hli c�a 

chính mình bbng cách thu thGp thông tin qua quan sát, tìm hi'u, hli tE 

nh*ng ngu]n áng tin cGy (cha m ,̀ anh ch5, cô giáo, sách, t1ng ài hli 

áp...). Khi có cF h9i, có th' so sánh k,t qu- tìm ki,m c�a tr. v?i nh*ng 

ki,n th:c khoa h�c ã bi,t (Ví d�: khi �c sách khoa h�c cho tr.). 
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2)  LGp k, ho$ch và h�?ng dCn nh*ng “tìm hi'u” Fn gi-n. Nh*ng tìm hi'u 

này nên d7a trên ph�Fng pháp quan sát dài h$n. K,t qu- là tr. có th' mô 

t- hi&n t�/ng, s7 ki&n; sau ó có th' phân lo$i theo quy tfc nào ó; và 

chia s. nh*ng i;u mình bi,t v?i b$n bè. 

3)  Trang b5 nh*ng d�ng c� và ] dùng Fn gi-n giúp tr. thu thGp thông tin 

và m0 r9ng kh- n<ng c�a các giác quan.  

4)  T1 ch:c các ho$t 9ng thg nghi&m Fn gi-n, trong ó chú tr�ng cho tr. 

cF h9i huy 9ng v8n kinh nghi&m và hi'u bi,t c�a mình ' d7 oán 

nh*ng i;u có th' x-y ra (N,u chúng ta làm th, này thì…), làm thg ' 

ki'm ch:ng và gi-i thích nh*ng i;u quan sát �/c. D7 oán c�a tr. có 

th' ph�n l?n là sai nh�ng ph-i ch	p nhGn cho tr. thg và có cF h9i t7 

ki'm ch:ng. Qua ó, tr. tGp Bt ra cho b-n thân câu hli “T$i sao?”, và 

hình thành 9ng cF khám phá s7 vGt hi&n t�/ng xung quanh.  

5)  Thái 9 c�a giáo viên khi t1 ch:c nh*ng ho$t 9ng thg nghi&m, khám 

phá là khuy,n khích giao ti,p, khuy,n khích �a ra ý t�0ng, chia s. 

thông tin, Bt câu hli m0, g/i ý tìm tòi, không tr- l�i ngay nh*ng câu hli 

c�a tr. (hli ng�/c l$i, Bt tr. vào nh*ng tình hu8ng ph-i t7 tìm câu tr- 

l�i hoBc cách gi-i quy,t 9c lGp), kiên nhCn lfng nghe tr. gi-i thích theo 

lGp luGn c�a tr., chj ra nh*ng i'm h/p lí, h�?ng dCn, i;u chjnh ho$t 

9ng ti,p theo c�a tr.. 

Chu%n 27. Tr) th4 hin khK n�ng suy lu<n. 

Q5nh h�?ng t1 ch:c ho$t 9ng giáo d�c: 

1)  Ho$t 9ng khám phá, thg nghi&m nhbm phát tri'n óc quan sát, phát 

hi&n nh*ng quy luGt, s7 thay 1i mang tính ch	t nguyên nhân — k,t qu-. 

2)  L7a ch�n các ho$t 9ng có th' phát tri'n nh*ng kh- n<ng: tìm �/c 

nguyên nhân chính trong hàng lo$t nguyên nhân có th' c�a m9t s7 vi&c 

nào ó, k'/mô t- bbng l�i nh*ng m8i quan h& nhân — qu- (Vì A cho nên 

B/B x-y ra là vì A), nhGn ra nh*ng quy luGt Fn gi-n xung quanh.  

Chu%n 28. Tr) th4 hin khK n�ng sáng tDo. 

Q5nh h�?ng t1 ch:c ho$t 9ng giáo d�c: 

1)  Tr�?c tiên, c�n quan ni&m rbng sáng t$o không chj th' hi&n 0 s-n phKm 

mà th' hi&n 0 quá trình. 

2)  Cung c	p cF h9i l7a ch�n. 
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3)  T$o môi tr��ng vGt ch	t �/c thi,t k, tác 9ng ,n c-m giác ss có tác 

d�ng thúc Ky cách gi-i quy,t v	n ; m9t cách sáng t$o. Ví d�: Khi �a 

ra m9t vGt hình bán nguy&t và hli “Chúng ta có th' dùng cái này vào  

vi&c gì?”, tr. ss huy 9ng t	t c- nh*ng hình -nh �u tiên chúng có và bft 

�u phát tri'n nh*ng ý t�0ng tE nh*ng th: chúng nhìn th	y xung quanh. 

Xem xét xung quanh phòng h�c hay nFi chFi, tìm ki,m g/i ý là m9t bi&n 

pháp gi-i quy,t v	n ; m9t cách sáng t$o. M9t môi tr��ng cung c	p c- 

s7 m?i m., 9c áo, c- s7 phong phú thì ss là m9t ph�Fng ti&n sáng t$o 

tuy&t v�i. 

4)  Trò chFi óng vai chFi tr�?c khi b�?c vào nh*ng ho$t 9ng gi-i quy,t 

v	n ; ss giúp tr. có nh*ng ý t�0ng sáng t$o hFn. 

5)  CF h9i suy ngh4 và hành 9ng theo ý riêng khi �/c chFi t7 do, không có 

s7 h�?ng dCn c�a ng��i l?n, t	t nhiên là trong gi?i h$n n9i quy cho phép.  

6)  Cho tr. cF h9i gBp gJ và tr-i nghi&m nh*ng nhóm l?p, cách sinh ho$t 

khác nhau ' tr. h�c cách tôn tr�ng s7 l7a ch�n c�a ng��i khác. 

7)  Khuy,n khích tr. gi-i quy,t v	n ; trong nhóm bbng cách t7 do tho-i 

mái �a ra m�i ý t�0ng, không ng$i b5 chj trích, phê phán.  

8)  Không bao gi� so sánh s-n phKm hay ý t�0ng c�a tr. này v?i s-n phKm 

hay ý t�0ng c�a tr. khác. Czng không nên ch�n m9t cái ' làm mCu hay 

là cái “hay nh	t”. 

9)  Tránh nh*ng vi&c chj có th' th7c hi&n theo m9t cách duy nh	t (tô màu 

theo s8: s8 1 màu xanh, s8 2 màu l...), hay lfp ráp theo úng mCu. 

10) Ho$t 9ng t$o hình, ho$t 9ng có tính sáng t$o ph-i �/c lGp k, ho$ch 

và chuKn b5 k4 càng, không �/c coi nh� nh*ng ho$t 9ng l	p ch^ tr8ng 

nh� vào gi� gi-i lao hay là ph�n th�0ng vì có hành vi t8t. 

11) Cung c	p nhi;u và nhi;u d$ng vGt li&u cho tr.. 

12) G/i ý nh*ng ph�Fng án th7c hi&n hoBc ti,n hành nh�ng ph-i tôn tr�ng 

quy,t 5nh cu8i cùng c�a tr.. Tr. có th' nói v; vi&c mình 5nh làm 

nh�ng không nên yêu c�u tr. Bt tên hay mô t- v; c-m xúc c�a mình.  

13)  Khen ng/i s7 c8 gfng, cách dùng màu, vGt li&u m9t cách 9c áo, ý t�0ng 

9c áo nhi;u hFn khen k,t qu- cu8i cùng — quá trình quan tr�ng hFn 

k,t qu- (��ng i quan tr�ng hFn ích ,n). 

14) Tr�ng bày nh*ng tác phKm kinh i'n hay nh*ng s-n phKm c�a tr. ngang 

t�m mft tr.. 
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15) Khuy,n khích cách th' hi&n riêng, không gi8ng ng��i khác. Luôn hli 

nh*ng câu hli m0, t$o cF h9i t�0ng t�/ng. Tuy&t 8i tránh nh*ng nhGn 

xét tiêu c7c v; ý t�0ng c�a tr. dù nh*ng ý t�0ng ó vô lí, kì c�c. 

16) TGn d�ng các lo$i bài tGp, các tình hu8ng yêu c�u tr. �a ra nh*ng 

ph�Fng pháp thay th,/nh*ng cách gi-i quy,t khác nhau. Vi&c nhGn ra 

nhi;u cách th7c hi&n m9t nhi&m v� nào ó giúp tr. có th' l7a ch�n 

ph�Fng cách t8t nh	t. D$ng Fn gi-n nh	t c�a các bài tGp lo$i này là 

nhGn ra cách dùng các 9ng tE trong các tr��ng h/p c� th' khác nhau có 

th' có ý ngh4a khác nhau. Ví d�:  

+  ChFi trò chFi óng vai, thg vào vai nh*ng sinh vGt/] vGt khác (ví d�: 

Hãy t�0ng t�/ng mình là quy'n sách).  

+  Nhìn vào nh*ng tình hu8ng quen thu9c (sách b5 v:t lung tung, b5 qu<n 

mép, b5 xé rách, b5 rFi xu8ng g�m bàn/t�…) tE góc nhìn khác (góc nhìn 

c�a quy'n sách), tr. có th' nhGn ra �/c cách hành 9ng khác, có th' 

nhìn nhGn hành vi c�a mình khác i (nhGn ra úng sai trong cách :ng xg 

v?i sách c�a chính mình và các b$n). 

17) T1 ch:c nh*ng ho$t 9ng v; nh*ng ; tài cho phép tr. th' hi&n kinh 

nghi&m c�a b-n thân theo cách riêng, ví d�: Hãy vs l$i/k' l$i m9t ngày 

hè c�a b$n. 

M�t s6 d�u hiCu nh�n bi-t/minh ch�ng v* viCc 1/t 1!9c các ch, s6 trong 

B� Chu�n PTTE5T:  

TT 

ch� s� 

N�i dung ch� s� D<u hi=u nh>n bi-t/Minh ch*ng 

ChuKn 1. Tr. có th' ki'm soát và ph8i h/p vGn 9ng các nhóm cF l?n 

1 

BGt xa t8i thi'u 50cm. — BGt nh-y bbng c- 2 chân. 

— Ch$m 	t nh  ̀nhàng bbng 2 �u bàn chân và 

gi* �/c th<ng bbng khi ti,p 	t.  

— Nh-y qua t8i thi'u 50cm.  

2 

Nh-y xu8ng tE 9 cao 

40cm. 

— L	y à và bGt nh-y xu8ng. 

— Ch$m 	t nh` nhàng bbng 2 �u bàn chân. 

— Gi* �/c th<ng bbng khi ch$m 	t.  
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TT 

ch� s� 

N�i dung ch� s� D<u hi=u nh>n bi-t/Minh ch*ng 

3 

Ném và bft bóng bbng 

hai tay tE kho-ng cách 

xa t8i thi'u 4m.  

— Di chuy'n theo h�?ng bóng bay ' bft bóng. 

— Bft �/c bóng bbng 2 tay. 

 — Không ôm bóng vào ng7c. 

4 

Trèo lên, xu8ng thang 

0 9 cao 1,5m so v?i 

mBt 	t. 

— Trèo lên, xu8ng liên t�c ph8i h/p chân n� tay 

kia (hai chân không b�?c vào m9t bGc thang).  

— Trèo lên thang ít nh	t �/c 1,5m. 

ChuKn 2. Tr. có th' ki'm soát và ph8i h/p vGn 9ng các nhóm cF nhl 

5 

T7 mBc, c0i �/c áo, 

qu�n.  

— T7 mBc áo, qu�n úng cách. 

— Cài và m0 �/c h,t các cúc. 

— So cho hai v$t áo, hai 8ng qu�n không b5 l&ch. 

6 

Tô màu kín, không 

ch�m ra ngoài ��ng 

vi;n các hình v�. 

— C�m bút úng: bbng ngón trl và ngón cái, J 

bbng ngón gi*a. 

— Tô màu ;u. 

— Không ch�m ra ngoài nét vs. 

7 

Cft theo ��ng vi;n 

thvng và cong c�a các 

hình Fn gi-n. 

— Cft r�i �/c hình, không b5 rách. 

— Q��ng cft l�/n sát theo nét vs. 

8 

Dán các hình vào 

úng v5 trí cho tr�?c, 

không b5 nh<n.  

— Bôi h] ;u. 

— Các hình �/c dán vào úng v5 trí quy 5nh. 

— S-n phKm không b5 rách. 

ChuKn 3. Tr. có th' ph8i h/p các giác quan và gi* th<ng bbng khi vGn 9ng 

9 

Nh-y lò cò ít nh	t 5 

b�?c liên t�c, 1i 

chân theo yêu c�u. 

— Nh-y lò cò ít nh	t 5 b�?c liên t�c v; phía tr�?c. 

— Th7c hi&n 1i chân luân phiên khi có yêu c�u.  

— Không dEng l$i hoBc không b5 ngã khi 1i chân. 

10 

QGp và bft �/c bóng 

bbng 2 tay.  

— VEa i vEa Gp và bft �/c bóng bbng hai tay. 

— Không ôm bóng vào ng��i. 
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TT 

ch� s� 

N�i dung ch� s� D<u hi=u nh>n bi-t/Minh ch*ng 

11 

Qi th<ng bbng �/c trên 

gh, th' d�c  

(2m 
×

 0,25m 
×

0,35m). 

— Khi b�?c lên gh, không m	t th<ng bbng. 

— Khi i mft nhìn thvng. 

— Gi* �/c th<ng bbng h,t chi;u dài c�a gh,. 

ChuKn 4. Tr. th' hi&n s:c m$nh, s7 nhanh nh`n và d.o dai c�a cF th' 

12 

Ch$y 18m trong kho-ng 

th�i gian 5 — 7 giây. 

— Ch$y �/c 18 mét liên t�c trong vòng 5 giây — 

7 giây. 

— Ph8i h/p chân tay nh5p nhàng. 

— Không có bi'u hi&n quá m&t mli sau khi 

hoàn thành ��ng ch$y. 

13 

Ch$y liên t�c 150m 

không h$n ch, th�i 

gian. 

— Ch$y v?i t8c 9 chGm, ;u, ph8i h/p tay chân 

nh5p nhàng. 

— Q,n ích vCn ti,p t�c i b9 �/c 2 — 3 phút. 

— Không có bi'u hi&n quá m&t mli: th0 d]n, 

th0 g	p, th0 h1n h'n kéo dài.  

14 

Tham gia ho$t 9ng 

h�c tGp liên t�c và 

không có bi'u hi&n 

m&t mli trong kho-ng 

30 phút. 

— TGp trung chú ý. 

— Tham gia ho$t 9ng tích c7c. 

— Không có bi'u hi&n m&t mli nh� ngáp,  

ng� gGt... 

ChuKn 5. Tr. có hi'u bi,t và th7c hành v& sinh cá nhân và dinh d�Jng 

15 

Rga tay bbng xà phòng 

tr�?c khi <n, sau khi 

i v& sinh và khi tay bKn. 

 

— T7 rga tay bbng xà phòng tr�?c khi <n, sau 

khi i v& sinh và khi tay bKn. 

— Khi rga, không vKy n�?c ra ngoài, không làm 

�?t qu�n áo. 

— Rga s$ch tay không còn mùi xà phòng. 
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TT 

ch� s� 

N�i dung ch� s� D<u hi=u nh>n bi-t/Minh ch*ng 

16 

T7 rga mBt và ch-i 

r<ng hbng ngày. 

 

— T7 ch-i r<ng, rga mBt. 

— Không vKy n�?c ra ngoài, không làm �?t 

qu�n áo. 

— Rga mBt, ch-i r<ng bbng n�?c s$ch. 

17 

Che mi&ng khi ho, hft 

hFi, ngáp.  

L	y tay che mi&ng khi ho hoBc hft hFi, ngáp. 

18 

Gi* �u tóc, qu�n áo 

g�n gàng. 

— Ch-i hoBc vu8t l$i tóc khi bù r8i. 

— Chjnh l$i qu�n áo khi b5 x9c x&ch, hoBc ph�i 

b�i 	t khi b5 dính bKn. 

19 

K' tên m9t s8 th:c <n 

c�n có trong b*a <n 

hbng ngày. 

— K' �/c tên m9t s8 th:c <n c�n có trong b*a 

<n hbng ngày. 

— Phân bi&t các th:c <n theo nhóm (nhóm b9t 

��ng, nhóm ch	t $m, nhóm ch	t béo…).  

20 

 

Bi,t và không <n, 

u8ng m�t s� th� có 

h$i cho s:c kho.. 

— K' �/c m9t s8 ] <n, ] u8ng không t8t cho 

s:c kho.. Ví d�: các ] <n ôi thiu, rau qu- khi 

ch�a rga s$ch, n�?c lã, r�/u — bia…  

— NhGn ra �/c d	u hi&u c�a m9t s8 ] <n b5 

nhiym bKn, ôi thiu.  

— Không <n, u8ng nh*ng th:c <n ó.  

ChuKn 6. Tr. có hi'u bi,t và th7c hành an toàn cá nhân 

21 

Nh�n ra và không 

chFi m�t s� ] vGt có 

th� gây nguy hi'm. 

— G�i tên m9t s8 ] vGt gây nguy hi'm. 

— Không sg d�ng nh*ng ] vGt dy gây nguy 

hi'm ' chFi khi không �/c ng��i l?n cho phép. 

— Nhfc nh0 hoBc báo ng��i l?n khi th	y b$n sg 

d�ng nh*ng ] vGt gây nguy hi'm.  
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TT 

ch� s� 

N�i dung ch� s� D<u hi=u nh>n bi-t/Minh ch*ng 

22 

Bi�t và không làm 

m�t s� vi!c có th� gây 

nguy hi�m. 

— NhGn ra m9t s8 vi&c làm gây nguy hi'm. 

— K' �/c tác h$i c�a m9t s8 vi&c làm gây nguy 

hi'm 8i v?i b-n thân và nh*ng ng��i xung quanh.  

— Nhfc nh0 hoBc báo ng��i l?n khi th	y ng��i 

khác làm m9t s8 vi&c có th' gây nguy hi'm. 

23 

Không chFi " nh*ng 

nFi m#t v! sinh, nguy 

hi�m. 

— Phân bi&t �/c nFi bKn, nFi s$ch. 

— Phân bi&t �/c nFi nguy hi'm (g�n h]/ao/ 

sông/su8i/v7c/1 i&n...) và không nguy hi'm.  

— ChFi 0 nFi s$ch và an toàn. 

24 

Không i theo, không 

nhGn quà c�a ng��i l$ 

khi ch�a �/c ng��i 

thân cho phép. 

— Q�a mft nhìn ng��i thân hoBc hli ý ki,n khi 

nhGn quà tE ng��i l$. 

— Không theo khi ng��i l$ r�.  

— Kêu ng��i l?n khi b5 ép i hoBc mách ng��i 

l?n khi có s7 vi&c ó x-y ra v?i b$n.  

25 

Bi,t kêu c:u và ch$y 

kh&i nFi nguy hi'm. 

Kêu c:u/g�i ng��i xung quanh giúp J khi 

mình hoBc ng��i khác b5 ánh, b5 ngã, ch-y máu 

hoBc ch$y khli nFi nguy hi'm khi cháy, n1... 

26 

Bi,t hút thu8c lá là có 

h$i và không l$i g'n 

ng()i ang hút thu�c. 

— K' �/c m9t s8 tác h$i thông th��ng c�a 

thu8c lá khi hút hoBc nggi ph-i khói thu8c lá. 

— Th' hi&n thái 9 không ]ng tình v?i ng��i 

hút thu8c lá bbng l�i nói hoBc hành 9ng, ví d� 

nh�: B8/m` Eng hút thu8c lá/Con không 

thích nggi th	y mùi thu8c lá, hoBc tránh ch^ có 

ng��i ang hút thu8c... 

ChuKn 7. Tr. th' hi&n s7 nhGn th:c v; b-n thân 

27 

Nói �/c m9t s8 thông 

tin quan tr+ng v; b-n 

— Nói �/c m9t s8 thông tin cá nhân nh� h�, 

tên, tu1i, tên l?p/tr��ng mà tr. h�c... 
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TT 

ch� s� 

N�i dung ch� s� D<u hi=u nh>n bi-t/Minh ch*ng 

thân và gia ình. — Nói �/c m9t s8 thông tin gia ình nh�: h� 

tên c�a b8, m`, anh, ch5, em.  

— Nói �/c 5a chj nFi 0 nh�: s8 nhà, tên ph8/ 

làng xóm, s8 i&n tho$i gia ình hoBc s8 i&n 

tho$i c�a b8 m` (n,u có)… 

28 

xng xg phù h/p v?i 

gi?i tính c�a b-n thân. 

 

— NhGn ra �/c m9t s8 hành vi :ng xg c�n có, 

s0 thích có th' khác nhau gi*a b$n trai và b$n 

gái, ví d�: b$n gái c�n nh` nhàng trong khi nói, 

i :ng, b$n trai c�n ph-i giúp J các b$n gái 

bê bàn, xách các ] nBng…; b$n trai thích chFi 

á bóng, b$n gái thích chFi búp bê… 

— Th��ng th' hi&n các hành vi :ng xg phù h/p: 

l7a ch�n trang ph�c phù h/p v?i gi?i tính, b$n 

gái ng]i khép chân khi mBc váy, không thay 

qu�n áo nFi ông ng��i; b$n trai m$nh ms, s|n 

sàng giúp J b$n gái khi b�ng, bê ] vGt nBng…  

29 

Nói �/c kh- n<ng và 

s0 thích riêng c�a b-n 

thân.  

— Nói �/c kh- n<ng c�a b-n thân, ví d�: Con 

có th' bê �/c cái gh, kia, nh�ng con không 

th' bê �/c cái bàn này vì nó nBng lfm/vì con 

còn bé quá… 

— Nói �/c s0 thích c�a b-n thân, ví d�: Con 

thích chFi bán hàng/thích á bóng, thích nghe 

k' chuy&n... 

30 

Q; xu	t trò chFi và 

ho$t 9ng th' hi&n s0 

thích c�a b-n thân. 

— Nêu ý ki,n cá nhân trong vi&c l7a ch�n các 

trò chFi, ] chFi và các ho$t 9ng khác theo s0 

thích c�a b-n thân, ví d�: Chúng mình chFi trò 

chFi x,p hình tr�?c nhé, Tôi ss trò chFi bán 

hàng, Chúng ta cùng vs m9t b:c tranh nhé… 

— C8 gfng thuy,t ph�c b$n ' nh*ng ; xu	t 

c�a mình �/c th7c hi&n. 
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TT 

ch� s� 

N�i dung ch� s� D<u hi=u nh>n bi-t/Minh ch*ng 

ChuKn 8. Tr. tin t�0ng vào kh- n<ng c�a mình 

31 

C8 gfng th7c hi&n 

công vi&c ,n cùng. 

— Vui v. nhGn công vi&c �/c giao mà không 

l�Jng l7 hoBc tìm cách tE ch8i. 

— Nhanh chóng tri'n khai công vi&c, t7 tin khi 

th7c hi&n, không chán n-n hoBc ch� /i vào s7 

giúp J c�a ng��i khác. 

— Hoàn thành công vi&c �/c giao. 

32 

Th' hi&n s7 vui thích 

khi hoàn thành công 

vi&c.  

— Tr. tl ra ph	n kh0i, ngfm nghía hoBc nâng 

niu, vu8t ve. 

— Khoe, k' v; s-n phKm c�a mình v?i ng��i khác.  

— C	t s-n phKm cKn thGn. 

33 

Ch� 9ng làm m9t s8 

công vi&c Fn gi-n 

hbng ngày.  

— T7 giác th7c hi&n công vi&c mà không ch� s7 

nhfc nh0 hay h  ̂ tr/ c�a ng��i l?n, ví d� nh�: 

t7 c	t d�n ] chFi sau khi chFi; t7 giác i rga tay 

tr�?c khi <n, hoBc khi th	y tay bKn, t7 chuKn b5 

] dùng/] chFi c�n thi,t cho ho$t 9ng. 

— Bi,t nhfc các b$n cùng tham gia. 

34 

M$nh d$n nói ý ki,n 

c�a b-n thân. 

— M$nh d$n xin phát bi'u ý ki,n.  

— Nói, hli hoBc tr- l�i các câu hli c�a ng��i 

khác m9t cách l�u loát, rõ ràng, không s/ s&t, 

r�t rè, e ng$i. 

ChuKn 9. Tr. bi,t c-m nhGn và th' hi&n c-m xúc 

35 

NhGn bi,t các tr$ng 

thái c-m xúc vui, 

bu]n, ng$c nhiên, s/ 

hãi, t:c giGn, x	u h1 

c�a ng��i khác.  

NhGn ra và nói �/c tr$ng thái c-m xúc vui, 

bu]n, ng$c nhiên, s/ hãi, t:c giGn, x	u h1 c�a 

ng��i khác qua nét mBt, cg chj, i&u b9 khi ti,p 

xúc tr7c ti,p hoBc qua tranh, -nh. 
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TT 

ch� s� 

N�i dung ch� s� D<u hi=u nh>n bi-t/Minh ch*ng 

36 

B9c l9 c-m xúc c�a 

b-n thân bbng l�i nói, 

cg chj  và nét mBt.  

Th' hi&n nh*ng tr$ng thái c-m xúc vui, bu]n, 

ng$c nhiên, s/ hãi, t:c giGn, x	u h1 phù h/p 

v?i tình hu8ng qua l�i nói/cg chj/nét mBt. 

37 

Th' hi&n s7 an �i và 

chia vui v?i ng��i 

thân và b$n bè.  

— NhGn ra tâm tr$ng c�a b$n bè, ng��i thân 

(bu]n hay vui). 

— Bi,t an �i/chia vui phù h/p v?i h�.  

— An �i ng��i thân hay b$n bè khi h� 8m m&t 

hoBc bu]n r�u bbng l�i nói, hoBc cg chj.  

— Chúc mEng, 9ng viên, khen ng/i, hoBc reo 

hò, c1 vz b$n, ng��i thân khi có ni;m vui: ngày 

sinh nhGt, có em bé m?i sinh, có b9 qu�n áo 

m?i, chi,n thfng trong m9t cu9c thi, hoàn thành 

m9t s-n phKm t$o hình… 

38 

Th' hi&n s7 thích thú 

tr�?c cái `p.  

— NhGn ra �/c cái `p (bông hoa `p, b:c 

tranh vs `p, búp bê xinh...). 

— Nh*ng bi'u hi&n thích thú tr�?c cái `p: reo 

lên, xuýt xoa khi nhìn th	y ] vGt, c-nh vGt 

`p... Ví d�: ngfm nghía say s�a khi nhìn m9t 

b:c tranh `p; xuýt xoa tr�?c v. `p c�a m9t 

bông hoa, thích thú nggi, vu8t ve nh*ng cánh 

hoa reo lên khi nhìn cánh ]ng lúa chín, hoa 

cl xanh mFn m0n sau m�a, bi'n xanh bát ngát 

thích thú lfng nghe ti,ng chim hót… 

39 

Thích ch<m sóc cây c8i, 

con vGt quen thu9c. 

— Quan tâm hli han v; s7 phát tri'n, cách 

ch<m sóc cây, con vGt quen thu9c. 

— Thích �/c tham gia t�?i, nh1 cl, lau lá cây; 

cho con vGt quen thu9c <n, vu8t ve, âu y,m các 

con vGt non…  
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40 

Thay 1i hành vi và 

th' hi&n c-m xúc phù 

h/p v?i hoàn c-nh. 

T7 i;u chjnh hành vi, thái 9, c-m xúc phù 

h/p v?i hoàn c-nh, ví d� nh�: Tr. ang nô ùa 

vui v. nh�ng khi th	y b$n b5 ngã au tr. ss 

dEng chFi, ch$y l$i hli han, lo lfng, J b$n vào 

l?p hoBc tr. ang thích thú chFi m9t ] chFi 

m?i 0 ngoài sân nh�ng khi vào nhà, tr. ss i l$i 

l$i nh` nhàng, không nói to vì m` b5 8m… 

41 

Bi,t ki;m ch, c-m 

xúc tiêu c7c khi �/c 

an �i, gi-i thích.  

— Tr	n t4nh l$i, h$n ch, c-m xúc và nh*ng hành 

vi tiêu c7c (nh�: ánh b$n, cào c	u, cfn, gào 

khóc, qu<ng quGt ] chFi...) khi �/c ng��i 

khác gi-i thích, an �i, chia s..  

— Bi,t sg d�ng l�i nói diyn t- c-m xúc tiêu c7c 

(khó ch5u, t:c giGn...) c�a b-n thân khi giao 

ti,p v?i b$n bè, ng��i thân. 

ChuKn 10. Tr. có m8i quan h& tích c7c v?i b$n bè và ng��i l?n 

42 

Dy hoà ]ng v?i b$n 

bè trong nhóm chFi.  

— Nhanh chóng nhGp cu9c vào ho$t 9ng nhóm. 

— Q�/c m�i ng��i trong nhóm ti,p nhGn. 

— ChFi trong nhóm b$n vui v., tho-i mái. 

43 

Ch� 9ng giao ti,p 

v?i b$n và ng��i l?n 

g�n gzi.  

— Ch� 9ng bft chuy&n hoBc kéo dài �/c cu9c 

trò chuy&n. 

— S|n lòng tr- l�i các câu hli trong giao ti,p.  

— Giao ti,p tho-i mái, t7 tin. 

44 

Thích chia s. c-m xúc, 

kinh nghi&m, ] dùng, 

] chFi v?i nh*ng 

ng��i g�n gzi. 

— K' cho b$n v; chuy&n vui, bu]n c�a mình. 

— Trao 1i, h�?ng dCn b$n trong ho$t 9ng 

cùng nhóm. 

— Vui v. chia s. ] chFi v?i b$n.  

45 

S|n sàng giúp J  

khi ng��i khác gBp 

— Ch� 9ng giúp J khi nhìn th	y b$n hoBc 

ng��i khác c�n s7 tr/ giúp. 
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khó kh<n. 
— S|n sàng, nhi&t tình giúp J ngay khi b$n 

hoBc ng��i l?n yêu c�u. 

46 

Có nhóm b$n chFi 

th��ng xuyên 

— Thích và hay chFi theo nhóm b$n. 

— Có ít nh	t 2 b$n thân hay cùng chFi v?i nhau. 

47 

Bi�t ch) -�n l(.t khi 

tham gia vào các ho$t 

9ng  

— Có ý th:c ch� /i tu�n t7 trong khi tham gia 

các ho$t 9ng: x,p hàng hoBc ch� ,n l�/t, 

không chen ngang, không xô Ky ng��i khác 

trong khi ch� /i, ví d�: x,p hàng l�n l�/t ' 

lên c�u tr�/t khi chFi ngoài sân, x,p hàng l�n 

l�/t lên ô tô khách, ch� ,n l�/t �/c chia quà, 

l	y ] <n…; ch� ,n l�/t nói khi trò chuy&n mà 

không cft ngang ng��i khác ' �/c nói… 

— Bi,t nhfc nh0 các b$n ch� ,n l�/t: nhfc các b$n 

x,p hàng, ; ngh5 b$n không �/c tranh l�/t... 

ChuKn 11. Tr. th' hi&n s7 h/p tác v?i b$n bè và m�i ng��i xung quanh 

48 

Lfng nghe ý ki,n c�a 

ng��i khác. 

— Nhìn vào ng��i khác khi h� ang nói. 

— Không cft ngang l�i khi ng��i khác ang nói. 

49 

Trao 1i ý ki,n c�a 

mình v?i các b$n.  

— Trình bày ý ki,n c�a mình v?i các b$n.  

— Trao 1i ' tho- thuGn v?i các b$n và ch	p 

nhGn th7c hi&n theo ý ki,n chung. 

— Khi trao 1i, thái 9 bình t4nh tôn tr�ng lCn 

nhau, không nói cft ngang khi ng��i khác ang 

trình bày. 

50 

Th' hi&n s7 thân 

thi&n, oàn k,t v?i 

b$n bè.  

— ChFi v?i b$n vui v.. 

— Bi,t sg d�ng nhi;u cách ' gi-i quy,t mâu 

thuCn gi*a các b$n. 

51 

Ch	p nhGn s7 phân 

công c�a nhóm b$n 

— Ch	p hành và th7c hi&n s7 phân công c�a 

ng��i i;u hành v?i thái 9 s|n sàng, vui v.. 
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và ng��i l?n.  — Th7c hi&n nhi&m v� v?i thái 9 s|n sàng,  

vui v.. 

52 

S|n sàng th7c hi&n 

nhi&m v� Fn gi-n 

cùng ng��i khác.  

— Ch� 9ng bft tay vào công vi&c cùng b$n. 

— Ph8i h/p v?i b$n ' th7c hi&n và hoàn thành 

công vi&c vui v., không x-y ra mâu thuCn. 

ChuKn 12. Tr. có các hành vi thích h/p trong :ng xg xã h9i 

53 

NhGn ra vi!c làm ca 

mình có -nh h�0ng 

-�n ng()i khác.  

— Mô t- �/c -nh h�0ng hành 9ng c�a mình 

,n tình c-m và hành 9ng c�a ng��i khác. 

— Gi-i thích �/c hành vi c�a mình hoBc c�a 

ng��i khác ss gây ph-n :ng nh� th, nào. 

54 

Có thói quen chào 

hli, c-m Fn, xin l^i và 

x�ng hô ly phép v?i 

ng��i l?n. 

 

— Bi,t và th7c hi&n các quy tfc trong sinh ho$t 

hbng ngày: Chào hli, x�ng hô ly phép v?i ng��i 

l?n mà không ph-i nhfc nh0; Nói l�i c-m Fn 

khi �/c giúp J hoBc cho quà; Xin l^i khi có 

hành vi không phù h/p gây -nh h�0ng ,n 

ng��i khác. 

55 

Q; ngh5 s7 giúp J 

c�a ng��i khác khi 

c�n thi,t. 

— Bi,t tìm s7 h^ tr/ tE ng��i khác. 

— Bi,t cách trình bày ' ng��i khác giúp J. 

56 

NhGn xét m9t s8 hành 

vi úng hoBc sai c�a 

con ng��i 8i v?i môi 

tr��ng.  

— NhGn ra hành vi úng/sai c�a m�i ng��i 

trong :ng xg v?i môi tr��ng xung quanh. 

— NhGn ra -nh h�0ng c�a hành vi úng hoBc 

sai: V:t rác ra ��ng là sai vì gây bKn/ô nhiym 

môi tr��ng, nh� vGy ss có h$i cho s:c kho. c�a 

m�i ng��i. 

57 

Có hành vi b-o v& 

môi tr��ng trong sinh 

ho$t hbng ngày.  

Th' hi&n m9t s8 hành vi b-o v& môi tr��ng: 

— Gi* v& sinh chung: bl rác úng nFi quy 5nh, 

c	t ] chFi úng nFi, ng<n nfp sau khi chFi, 
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sfp x,p ] dùng g�n gàng, tham gia quét, lau 

chùi nhà cga.  

— Sg d�ng ti,t ki&m i&n, n�?c: tft i&n khi ra khli 

phòng; sg d�ng ti,t ki&m n�?c trong sinh ho$t.  

— Ch<m sóc cây tr]ng, b-o v& vGt nuôi. 

ChuKn 13. Tr. th' hi&n s7 tôn tr�ng ng��i khác 

58 

Nói �/c kh- n<ng và 

s0 thích c�a b$n bè và 

ng��i thân. 

— NhGn bi,t m9t s8 kh- n<ng c�a b$n bè, ng��i 

g�n gzi, ví d�: B$n Thanh vs `p; B$n Nam 

ch$y r	t nhanh; Chú Hùng r	t kho.; M` n	u <n 

r	t ngon. 

— Nói �/c m9t s8 s0 thích c�a b$n bè và ng��i 

thân, ví d�: B$n C��ng r	t thích <n cá, B$n Lan 

r	t thích chFi búp bê, B8 r	t thích �c sách… 

59 

Ch	p nhGn s7 khác 

bi&t gi*a ng��i khác 

v?i mình.  

 

— NhGn ra và ch	p nhGn s7 khác bi&t gi*a ng��i 

khác và mình c- v; ngo$i hình, kh- n<ng, s0 

thích, ngôn ng*… 

— Tôn tr�ng m�i ng��i, không giyu c/t ng��i 

khác hoBc xa lánh nh*ng ng��i b5 khuy,t tGt. 

— Hoà ]ng v?i b$n bè 0 các môi tr��ng khác nhau. 

60 

Quan tâm ,n s7 công 

bbng trong nhóm b$n. 

 

— NhGn ra và có ý ki,n v; s7 không công bbng 

gi*a các b$n.  

— Nêu ý ki,n v; cách t$o l$i s7 công bbng trong 

nhóm b$n.  

— Có ý th:c c� xg công bbng v?i b$n bè trong 

nhóm chFi. 

ChuKn 14. Tr. nghe, hi'u l�i nói 

61 

Nh�n ra �/c sfc thái 

bi'u c-m c�a l�i nói 

khi vui, bu]n, t:c giGn, 

— NhGn ra c-m xúc vui, bu]n, âu y,m, ng$c 

nhiên, s/ hãi ho<c t:c giGn c�a ng��i khác qua 

ng* i&u l�i nói c�a h�. 
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ng$c nhiên, s/ hãi. 

— Th' hi&n �/c c-m xúc c�a b-n thân qua ng* 

i&u c�a l�i nói. 

62 

Nghe hi'u và th7c 

hi&n �/c các chj dCn 

liên quan ,n 2, 3 

hành 9ng. 

 

— Hi'u �/c nh*ng l�i nói, chj dCn c�a ng��i 

khác và ph-n h]i l$i bbng nh*ng hành 9ng 

hoBc l�i nói phù h/p trong các ho$t 9ng vui 

chFi, h�c tGp, sinh ho$t hbng ngày. 

— Th7c hi&n �/c l�i chj dCn 2 — 3 hành 9ng 

liên quan liên ti,p, ví d�: Sau khi cô nói “Con 

hãy c	t dép lên giá r]i i rga tay và l	y n�?c 

u8ng nhé”, tr. th7c hi&n úng th: t7 các chj 

dCn mà cô ã nêu. 

63 

Hi'u ngh4a m9t s8 tE 

khái quát chj s7 vGt, 

hi&n t�/ng Fn gi-n, 

g�n gzi. 

 

— Th7c hi&n l7a ch�n các vGt, hi&n t�/ng theo 

tGp h/p nhóm theo yêu c�u, ví d�: ch�n (tranh 

-nh, vGt thGt) rau mu8ng, rau c-i, bfp c-i, c� 

c-i… vào nhóm rau c�; rau mu8ng, tr:ng, th5t, 

cá vào nhóm th7c phKm; chó, mèo, gà, l/n… 

vào nhóm 9ng vGt nuôi; bàn gh,, n]i, 4a, bát, 

chén… vào nhóm ] dùng gia ình; m�a, gió, 

bão, l�t… vào nhóm hi&n t�/ng t7 nhiên… 

— Nói �/c m9t s8 tE khái quát chj các vGt,  

ví d�: c8c, ca, tách (ly/chén)… là nhóm ] 

dùng 7ng n�?c u8ng; cam, chu8i, u �… 

�/c g�i chung là nhóm qu-; bút, quy'n sách, 

cBp sách… �/c g�i chung là ] dùng h�c tGp. 

64 

Nghe hi'u n9i dung 

câu chuy&n, thF, ]ng 

dao, ca dao dành cho 

l:a tu1i c�a tr.. 

 

— Nói �/c tên, hành 9ng c�a các nhân vGt, 

tình hu8ng trong câu chuy&n. 

— K' l$i �/c n9i dung chính c�a các câu 

chuy&n mà tr. ã �/c nghe, hoBc vs l$i �/c 

tình hu8ng, nhân vGt trong câu chuy&n phù 

h/p v?i n9i dung câu chuy&n. 

— Nói �/c tính cách c�a nhân vGt, ánh giá 

�/c hành 9ng.  
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ChuKn 15. Tr. có th' sg d�ng l�i nói ' giao ti,p 

65 

Nói rõ ràng. — Phát âm úng và rõ ràng nh*ng i;u mu8n 

nói ' ng��i khác có th' hi'u �/c. 

— Sg d�ng l�i nói dy dàng, tho-i mái, nói v?i âm 

l�/ng vEa � trong giao ti,p. 

66 

Sg d�ng các tE chj tên 

g�i, hành 9ng, tính 

ch	t và tE bi'u c-m 

trong sinh ho$t hbng 

ngày.  

— Sg d�ng úng các danh tE, tính tE, 9ng tE, 

tE bi'u c-m trong câu nói phù h/p v?i tình 

hu8ng giao ti,p.  

Ví d�: Ôi! Sao hôm nay b$n `p th,! ThGt tuy&t!: 

Q`p quá! Tr�i Fi!  

67 

Sg d�ng các lo$i câu 

khác nhau trong giao 

ti,p. 

Sg d�ng a d$ng các lo$i câu: câu Fn, câu 

ph:c, câu khvng 5nh, ph� 5nh, nghi v	n, 

m&nh l&nh phù h/p v?i ng* c-nh ' diyn $t 

trong giao ti,p v?i ng��i khác. 

68 

Sg d�ng l�i nói ' bày 

tl c-m xúc, nhu c�u, 

ý ngh4 và kinh nghi&m 

c�a b-n thân. 

 

— Dy dàng sg d�ng l�i nói ' diyn $t c-m xúc, 

nhu c�u, ý ngh4 và kinh nghi&m c�a b-n thân.  

— K,t h/p v?i cg chj cF th' ' diyn $t m9t 

cách phù h/p (c��i, cau mày…), nh*ng cg chj 

Fn gi-n (v^ tay, gGt �u…) ' diyn $t ý 

t�0ng, suy ngh4 c�a b-n thân khi giao ti,p. 

69 

Sg d�ng l�i nói ' trao 

1i và chj dCn b$n bè 

trong ho$t 9ng.  

— Trao 1i bbng l�i nói ' th8ng nh	t các ; xu	t 

trong cu9c chFi v?i các b$n (Ví d�: trao 1i ' i 

,n quy,t 5nh xây d7ng m9t công viên bbng 

các hình kh8i, hoBc chuy'n 1i vai chFi…). 

— H�?ng dCn b$n ang c8 gfng gi-i quy,t m9t 

v	n ; nào ó (Ví d�: H�?ng dCn b$n kéo khoá áo 

hay x,p hình trong nhóm chFi, hay l7a ch�n 

màu bút chj ' tô các chi ti,t c�a b:c tranh). 
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— H/p tác trong quá trình ho$t 9ng, các ý ki,n 

không áp Bt hoBc dùng vz l7c bft b$n ph-i 

th7c hi&n theo ý c�a mình. 

70 

K' v; m9t s7 vi&c, hi&n 

t�/ng nào ó -� ng��i 

khác hi'u �/c.  

— Miêu t- hay k' rõ ràng, m$ch l$c theo trình t7 

logic nh	t 5nh v; m9t s7 vi&c, hi&n t�/ng mà 

tr. bi,t hoBc nhìn th	y. 

— Chú ý ,n thái 9 c�a ng��i nghe ' k' chGm 

l$i, nhfc l$i hay gi-i thích l$i l�i k' c�a mình 

khi ng��i nghe ch�a rõ. 

71 

K' l$i �/c n9i dung 

chuy&n ã nghe theo 

trình t7 nh	t 5nh. 

— K' l$i �/c câu chuy&n ngfn d7a vào trí nh? 

hoBc qua truy&n tranh ã �/c cô giáo, b8 m  ̀

k' hoBc �c cho nghe v?i �y � y,u t8 (nhân 

vGt, l�i nói c�a các nhân vGt, th�i gian, 5a 

i'm và diyn bi,n theo úng trình t7 n9i dung 

c�a câu chuy&n).  

— L�i k' rõ ràng, th' hi&n c-m xúc qua l�i k' và 

cg chj, nét mBt. 

72 

Bi,t cách kh0i x�?ng 

cu9c trò chuy&n. 

— Bft chuy&n v?i b$n bè hoBc ng��i l?n bbng 

nhi;u cách khác nhau (ví d�: sg d�ng thông tin 

c�a m9t câu chuy&n, s7 ki&n hay câu hli). 

— Cu9c trò chuy&n �/c duy trì và phát tri'n.  

ChuKn 16. Tr� th�c hi!n m�t s� quy t7c thông th()ng trong giao ti�p 

73 

Qi;u chjnh gi�ng nói 

phù h/p v?i tình 

hu8ng và nhu c�u 

giao ti,p.  

 

Qi;u chjnh �/c c��ng 9 gi�ng nói phù h/p 

v?i tình hu8ng và nhu c�u giao ti,p: Nói nhl 

trong gi� ng� 0 l?p, khi ng��i khác ang tGp 

trung làm vi&c, khi th<m ng��i 8m; Nói th�m 

v?i b$n, b8 m`… khi trong r$p hát, r$p xem 

phim công c9ng, khi ng��i khác ang làm vi&c; 

Nói to hFn khi phát bi'u ý ki,n…; Nói nhanh 
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hFn khi chFi trò chFi thi ua, nói chGm l$i khi 

ng��i khác có v. ch�a hi'u i;u mình mu8n 

truy;n $t. 

74 

Ch<m chú lfng nghe 

ng��i khác và áp l$i 

bbng cg chj, nét mBt, 

ánh mft phù h/p.  

— Lfng nghe ng��i khác nói, nhìn vào mft 

ng��i nói.  

— Tr- l�i câu hli, áp l$i bbng cg chj, i&u b9, 

nét mBt ' ng��i nói bi,t rbng mình ã hi'u 

hay ch�a hi'u i;u h� nói. 

75 

Không nói leo, không 

ngft l�i ng��i khác 

khi trò chuy!n.  

— GiF tay khi mu8n nói và ch� ,n l�/t. 

— Không nói chen vào khi ng��i khác ang nói… 

— Tôn tr�ng ng��i nói bbng vi&c lfng nghe, 

hoBc Bt các câu hli, nói ý ki,n c�a mình khi 

h� ã nói xong. 

76 

Hli l$i hoBc có nh*ng 

bi'u hi&n qua cg chj, 

i&u b9, nét mBt khi 

không hi'u ng��i 

khác nói.  

— Dùng câu hli ' hli l$i (ví d�: Chim ri là dì 

sáo sGu, “dì” ngh4a là gì?). 

— Nhún vai, nghiêng �u, nhíu mày… ý mu8n 

làm rõ m9t thông tin khi nghe mà không hi'u. 

77 

Sg d�ng m9t s8 tE chào 

hli và t8 ly phép phù 

h/p v?i tình hu8ng. 

— Sg d�ng m9t s8 tE trong câu xã giao Fn gi-n 

' giao ti,p v?i b$n bè và ng��i l?n hFn nh�: 

xin chào, t$m bi&t, c-m Fn; cháu chào cô $, t$m 

bi&t bác $; con c-m Fn m` $; b8 có m&t không 

$; cháu kính chúc ông bà s:c kho.…. 

78 

Không nói t�c, chgi bGy. Không nói hoBc bft ch�?c l�i nói t�c trong b	t 

c: tình hu8ng nào. 

ChuKn 17. Tr. th' hi&n h:ng thú 8i v?i vi&c �c 

79 

Thích �c nh*ng ch* 

ã bi,t trong môi 

tr��ng xung quanh.  

— Thích tìm ki,m nh*ng ch* ã bi,t 0 sách, 

truy&n, b-ng hi&u, nhà hàng… ' �c. 
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N�i dung ch� s� D<u hi=u nh>n bi-t/Minh ch*ng 

— Chj và �c cho b$n hoBc ng��i khác nh*ng 

ch* có 0 môi tr��ng xung quanh. 

— Thích tham gia vào ho$t 9ng nghe cô �c 

sách. Hli ng��i l?n hoBc b$n bè nh*ng ch* 

ch�a bi,t. 

80 

Th' hi&n s7 thích thú 

v?i sách. 

— Thích chFi 0 góc sách.  

— Tìm sách truy&n ' xem 0 m�i lúc, m�i nFi. 

— Nh� ng��i l?n �c nh*ng câu chuy&n trong 

sách cho nghe hoBc nh� ng��i l?n gi-i thích 

nh*ng tranh, nh*ng ch* ch�a bi,t. 

— Thích m` cho ,n cga hàng bán sách ' xem 

và mua, ôm 	p hoBc nâng niu nh*ng quy'n 

sách truy&n. 

— NhGn ra tên nh*ng cu8n sách truy&n ã xem. 

81 

Có hành vi gi* gìn, 

b-o v& sách. 

Gi0 cKn thGn tEng trang khi xem, không qu<ng 

quGt, vs bGy, xé, làm nhàu sách.  

— Q' sách úng nFi quy 5nh sau khi sg d�ng. 

— Nhfc nh0 hoBc không ]ng tình khi b$n làm 

rách sách; b<n kho<n khi th	y cu8n sách b5 

rách và mong mu8n cu8n sách �/c ph�c h]i. 

ChuKn 18. Tr. th' hi&n m9t s8 hành vi ban �u c�a vi&c �c 

82 

Bi,t ý ngh4a m9t s8 kí 

hi&u, bi'u t�/ng trong 

cu9c s8ng.  

Hi'u �/c m9t s8 kí hi&u, bi'u t�/ng kí hi&u 

xung quanh: kí hi&u m9t s8 bi'n báo giao 

thông ã �/c h�c, c	m hút thu8c, c9t x<ng, 

bi'n báo nguy hi'm 0 các tr$m i&n, kí hi&u 

nhà v& sinh, nFi bl rác, b,n ^ ôtô buýt, không 

giCm lên cl, kí hi&u ] dùng cá nhân c�a mình 

và c�a các b$n, nhãn hàng… 
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N�i dung ch� s� D<u hi=u nh>n bi-t/Minh ch*ng 

83 

Có m9t s8 hành vi 

nh� ng��i �c sách.  

— Bi'u hi&n hành vi �c, gi- v� �c sách truy&n.  

— C�m sách úng chi;u, lGt gi0 tEng trang sách 

tE trái qua ph-i, �c, �a mft hoBc tay chj theo 

ch* tE trái qua ph-i, trên xu8ng d�?i. 

— Tr. bi,t c	u t$o c�a m9t cu8n sách quen 

thu9c: bìa sách, trang sách, v5 trí tên sách, v5 trí 

tên tác gi-, bft �u và k,t thúc c�a m9t câu 

chuy&n trong sách.  

84 

“Q�c” theo truy&n tranh 

ã bi,t. 

— Chj vào ch* d�?i tranh minh ho$ và “�c” 

thành ti,ng (theo trí nh?) ' “�c” thành m9t 

câu chuy&n v?i n9i dung phù h/p v?i tEng 

tranh minh ho$. 

85 

Bi,t k' chuy&n theo 

tranh.  

— Sfp x,p theo trình t7 m9t b9 tranh liên hoàn 

(kho-ng 4 — 5 tranh) có n9i dung rõ ràng, g�n 

gzi và phù h/p v?i nhGn th:c c�a tr..  

— “Q�c” thành m9t câu chuy&n có bft �u, diyn 

bi,n và k,t thúc m9t cách h/p lí, logic. 

ChuKn 19. Tr. th' hi&n m9t s8 hi'u bi,t ban �u v; vi&c vi,t 

86 

Bi,t ch* vi,t có th' 

�c và thay cho l�i nói.  

Hi'u rbng có th' dùng tranh -nh, ch* vi,t, s8, 

kí hi&u... ' th' hi&n i;u mu8n truy;n $t. 

(Ví d�: hli m :̀ “M` Fi, trong th� b8 có nói nh? 

con không?”; “M  ̀vi,t h9 con thi,p chúc mEng 

sinh nhGt b$n, m  ̀ vi,t là con chúc b$n nhGn 

�/c nhi;u ] chFi nhé”; “N,u i&n tho$i nhà 

mình hlng thì ph-i vi,t th� ' m�i ông bà ,n 

chFi”…; t7 “vi,t” th� cho b$n, “vi,t” b�u ki&n... 

(chfp các ch* cái ã bi,t, hoBc vi,t, hoBc kí 

hi&u g�n gi8ng ch* vi,t v?i mong mu8n truy;n 

$t thông tin nào ó). 
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87 

Bi,t dùng các kí hi&u 

hoBc hình vs ' th' 

hi&n c-m xúc, nhu 

c�u, ý ngh4 và kinh 

nghi&m c�a b-n thân.  

— C8 gfng t7 mình vi,t ra, c8 gfng t$o ra nh*ng 

bi'u t�/ng, nh*ng hình mCu kí t7 có tính ch	t 

sáng t$o, hay sao chép l$i các kí hi&u, ch*, tE 

' bi'u th5 c-m xúc, suy ngh4, ý mu8n, kinh 

nghi&m c�a b-n thân. 

— “Q�c” l$i �/c nh*ng ý mình ã “vi,t” ra. 

88 

Bft ch�?c hành vi 

vi,t và sao chép tE, 

ch* cái.  

— C�m bút vi,t và ng]i ' vi,t úng cách. 

— Sao chép các tE theo trGt t7 c8 5nh trong các 

ho$t 9ng. 

— Bi,t sg d�ng các d�ng c� vi,t, vs khác nhau ' 

t$o ra các các dòng gi8ng ch* vi,t ' bi'u $t ý 

t�0ng hay m9t thông tin nào 	y. Nói cho ng��i 

khác bi,t ý ngh4a c�a các dòng mình ã “vi,t”.  

89 

Bi,t “vi,t” tên c�a 

b-n thân theo cách 

c�a mình.  

— Sao chép l$i úng tên c�a b-n thân.  

— NhGn ra tên c�a mình trên các b-ng kí hi&u 

] dùng cá nhân và tranh vs. 

— Sau khi vs tranh, vi,t tên c�a mình phía d�?i 

theo cách mà mình thích (bbng ch* in, bbng 

ch* th��ng vi,t �y �, hoBc chj có m9t ch* 

cái �u, hoBc trang trí thêm vào tên c�a mình 

khi vi,t ra…). 

90 

Bi,t “vi,t” ch* theo th: 

t7 tE trái qua ph-i, tE 

trên xu8ng d�?i.  

Khi “vi,t” bft �u tE trái qua ph-i, xu8ng dòng 

khi h,t dòng c�a trang v0 và czng bft �u dòng 

m?i tE trái qua ph-i, tE trên xu8ng d�?i, mft 

nhìn theo nét vi,t. 

91 

NhGn d$ng �/c ch* 

cái trong b-ng ch* cái 

ti,ng Vi&t.  

— NhGn d$ng các ch* cái vi,t th��ng hoBc vi,t 

hoa và phát âm úng các âm c�a các ch* cái ã 

�/c h�c. 

— Phân bi&t �/c âu là ch* cái, âu là ch* s8.  
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N�i dung ch� s� D<u hi=u nh>n bi-t/Minh ch*ng 

ChuKn 20. Tr. th' hi&n m9t s8 hi'u bi,t v; môi tr��ng t7 nhiên 

92 

G+i tên nhóm cây c8i, 

con vGt theo Bc i'm 

chung.  

— Phân nhóm m9t s8 con vGt/cây c8i g�n gzi 

theo Bc i'm chung. 

— Sg d�ng các tE khái quát ' g�i tên theo 

nhóm các con vGt/cây c8i ó. 

93 

NhGn ra s7 thay 1i 

trong quá trình phát 

tri'n c�a cây, con vGt 

và m9t s8 hi&n t�/ng 

t7 nhiên. 

NhGn ra và sfp x,p hoBc gi-i thích các tranh v; 

theo trình t7 các giai o$n phát tri'n c�a 

cây/con/hi&n t�/ng t7 nhiên. Ví d�: h$t → h$t 

n-y m�m → cây non → cây tr�0ng thành có 

hoa → cây có qu-; tr:ng gà → gà con → gà 

tr�0ng thành → gà ./	p tr:ng; gió to → m�a 

→ ao, h], sông ngòi �y n�?c → lz l�t. 

94 

Nói �/c m�t s� Bc 

i'm n1i bGt c�a các 

mùa trong n<m nFi 

tr. s8ng. 

 

— G�i tên các mùa trong n<m nFi tr. s8ng. 

— Nêu �/c Bc i'm Bc tr�ng c�a mùa ó. Ví 

d�: mùa hè: nfng nhi;u, nóng, khô, có nhi;u 

lo$i qu-, hoa Bc tr�ng (k' tên); mùa ông: 

nhi;u gió, m�a, tr�i l$nh, ít hoa, qu- hFn mùa 

hè (k' tên m9t s8 lo$i hoa/qu- Bc tr�ng). 

95 

D7 oán m9t s8 hi&n 

t�/ng t7 nhiên Fn 

gi-n sfp x-y ra.  

Chú ý quan sát và oán hi&n t�/ng có th' x-y 

ra ti,p theo (Ví d�: M` Fi tr�i nhi;u sao th, thì 

mai ss nfng to 	y; Nhi;u con chu]n chu]n 

bay th	p th, thì ngày mai ss m�a; T? oán tr�i 

ss m�a vì gió to và có nhi;u mây en lfm...). 

ChuKn 21. Tr. th' hi&n m9t s8 hi'u bi,t v; môi tr��ng xã h9i 

96 

Phân lo$i �/c m9t 

s8 ] dùng thông 

th��ng theo ch	t li&u 

và công d�ng. 

— Nói �/c công d�ng và ch	t li&u c�a các ] 

dùng thông th��ng trong sinh ho$t hbng ngày. 

— NhGn ra Bc i'm chung v; công d�ng/ch	t 

li&u c�a 3 (hoBc 4) ] dùng. 
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N�i dung ch� s� D<u hi=u nh>n bi-t/Minh ch*ng 

— Sfp x,p nh*ng ] dùng ó theo nhóm và sg 

d�ng các tE khái quát ' g�i tên nhóm theo 

công d�ng hoBc ch	t li&u.  

97 

K' �/c m9t s8 5a 

i'm công c9ng g�n 

gzi nFi tr. s8ng.  

K' hoBc tr- l�i �/c câu hli c�a ng��i l?n v; 

m9t s8 i'm vui chFi công c9ng/công 

viên/tr��ng h�c/nFi mua sfm/nFi khám b&nh 

0 nFi tr. s8ng hoBc ã �/c ,n g�n nhà c�a 

tr. (tên g�i, 5nh h�?ng khu v7c, không gian, 

ho$t 9ng c�a con ng��i và m9t s8 Bc i'm 

n1i bGt khác). 

98 

K' �/c m9t s8 ngh; 

ph1 bi,n nFi tr. s8ng. 

— K' �/c tên m9t s8 ngh; ph1 bi,n 0 nFi tr. s8ng. 

— K' �/c m9t s8 công c� làm ngh; và s-n 

phKm c�a ngh;.  

ChuKn 22. Tr. th' hi&n m9t s8 hi'u bi,t v; âm nh$c và t$o hình 

99 

NhGn ra giai i&u (vui, 

êm d5u, bu]n) c�a bài 

hát hoBc b-n nh$c.  

Nghe b-n nh$c, bài hát g�n gzi và nhGn ra �/c 

b-n nh$c là vui hay bu]n, nh` nhàng hay m$nh 

ms, êm d5u hay hùng tráng, chGm hay nhanh.  

100 

Hát úng giai i&u bài 

hát tr. em. 

Tr. hát úng l�i, giai i&u c�a m9t s8 bài hát 

tr. em ã �/c h�c. 

101 

Th' hi&n c-m xúc và 

vGn 9ng phù h/p v?i 

nh5p i&u c�a bài hát 

hoBc b-n nh$c.  

Th' hi&n nét mBt, 9ng tác vGn 9ng phù h/p 

v?i nh5p, sfc thái c�a bài hát hoBc b-n nh$c. 

(Ví d�: v^ tay, vCy tay, lfc l�, c��i, nhfm mft…).  

102 

Bi,t sg d�ng các vGt 

li&u khác nhau ' làm 

m9t s-n phKm Fn gi-n. 

— L7a ch�n vGt li&u phù h/p ' làm s-n phKm. 

— L7a ch�n và sg d�ng m9t s8 (kho-ng 2 — 3 

lo$i) vGt li&u ' làm ra m9t lo$i s-n phKm.  

Ví d�: Sg d�ng 8ng gi	y ' làm mBt chú h;; 



SỬ DỤNG BỘ CHUẨN PHÁT TRIỂN TRẺ EM 5 TUỔI  |  111  

 

TT 

ch� s� 

N�i dung ch� s� D<u hi=u nh>n bi-t/Minh ch*ng 

dùng râu ngô ' làm râu tóc, dùng 	t màu ' 

ính mft, mzi, mi&ng; dùng b` chu8i, que và 

gi	y ' làm m9t chi,c bè… 

— Bi,t �a s-n phKm làm ra vào trong các ho$t 

9ng chFi.  

103 

Nói v; ý t�0ng th' 

hi&n trong s-n phKm 

t$o hình c�a mình. 

— Bày tl ý t�0ng c�a mình khi làm s-n phKm, 

cách làm s-n phKm d7a trên ý t�0ng c�a b-n 

thân. Ví d�: Con ss làm m9t gia ình chú h;, có 

h; b8, h; m` và h; con… 

— QBt tên cho s-n phKm ã hoàn thành. Ví d�: 

Con ss Bt tên là “Nh*ng chú h; vui nh9n”… 

ChuKn 23. Tr. có m9t s8 hi'u bi,t v; s8, s8 ,m và o 

104 

NhGn bi,t con s8 phù 

h/p v?i s8 l�/ng 

trong ph$m vi 10. 

— Q,m và nói úng s8 l�/ng ít nh	t ,n 10 (h$t 

na, cái cúc, h$t nh7a...).  

— Q�c �/c các ch* s8 tE 1 ,n 9 và ch* s8 0. 

— Ch�n th. ch* s8 t�Fng :ng (hoBc vi,t) v?i s8 

l�/ng ã ,m �/c. 

105 

Tách 10 8i t�/ng 

thành 2 nhóm bbng ít 

nh	t 2 cách và so 

sánh s8 l�/ng c�a các 

nhóm.  

— Tách 10 ] vGt (h9t, h$t, nfp bia, cúc áo...) 

thành 2 nhóm ít nh	t bbng 2 cách khác nhau 

(Ví d�: nhóm có 3 và 7 h$t và nhóm có 5 và 5 h$t...).  

— Nói �/c nhóm nào có nhi;u hFn/ít 

hFn/hoBc bbng nhau. 

106 

Bi,t cách o 9 dài và 

nói k,t qu- o.  

 

— L7a ch�n và sg d�ng m9t s8 d�ng c� làm 

th�?c o (o$n que, o$n dây, mKu g^, cái 

th�?c, b�?c chân, gang tay...) ' o 9 dài c�a 

m9t vGt. Ví d�: c$nh bàn, quy'n sách, chi;u 

cao giá ' ] chFi… 
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— Qo úng cách nh� Bt th�?c o n8i ti,p úng 

v5 trí. 

— Nói úng k,t qu- o (Ví d�: bbng 5 b�?c chân, 

4 cái th�?c).  

ChuKn 24. Tr. nhGn bi,t v; m9t s8 hình hình h�c và 5nh h�?ng trong không gian 

107 

Chj kh8i c�u, kh8i 

vuông, kh8i ch* nhGt 

và kh8i tr� theo yêu 

c�u. 

— L	y ra hoBc chj �/c các hình kh8i có màu 

sfc/kích th�?c khác nhau khi �/c yêu c�u. 

— Nói �/c hình d$ng t�Fng t7 c�a m9t s8 ] chFi, 

] vGt quen thu9c khác (ví d�: Qu- bóng có d$ng 

hình c�u; Cái t� có d$ng hình kh8i ch* nhGt...). 

108 

Xác 5nh v5 trí (trong, 

ngoài, trên, d�?i, 

tr�?c, sau, ph-i, trái) 

c�a m9t vGt so v?i 

m9t vGt khác. 

— Nói �/c v5 trí không gian trong, ngoài, trên 

d�?i, c�a m9t vGt so v?i m9t vGt khác (ví d�: cái 

t� 0 bên ph-i cái bàn, cái -nh 0 bên trái cái bàn...). 

— Nói �/c v5 trí không gian c�a m9t vGt so  

v?i m9t ng��i �/c :ng 8i di&n v?i b-n thân 

(ví d�: Cái cây 0 phía bên tay trái c�a b$n Nam; 

B$n Lan :ng bên tay ph-i c�a b$n Tu	n.  

Tôi :ng phía tr�?c mBt c�a b$n H-i; B$n Mai 

:ng phía sau c�a tôi... 

— QBt ] vGt vào ch^ theo yêu c�u (Ví d�: Bt 

búp bê lên trên giá ] chFi, Bt qu- bóng 0 bên 

ph-i c�a búp bê…). 

ChuKn 25. Tr. có m9t s8 bi'u t�/ng ban �u v; th�i gian 

109 

G�i tên các ngày 

trong tu�n theo th: t7. 

— Nói �/c tên các ngày trong tu�n theo th: t7 

(ví d�: th: hai, th: ba...). 

— Nói �/c ngày �u, ngày cu8i c�a m9t tu�n 

theo quy �?c thông th��ng (th: hai và ch� nhGt). 
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— Nói �/c trong tu�n nh*ng ngày nào i h�c, 

ngày nào nghj 0 nhà. 

110 

Phân bi&t hôm qua, 

hôm nay, ngày mai qua 

các s7 ki&n hbng ngày. 

— Nói �/c tên th: c�a các ngày hôm qua, hôm 

nay và ngày mai.  

— Nói �/c hôm qua ã làm vi&c gì, hôm nay 

làm gì và cô dBn/m` dBn ngày mai làm vi&c gì, 

ví d�: Hôm qua 0 tr��ng con �/c <n cFm v?i 

gì, hôm nay con �/c <n qu- gì sau khi ng� 

dGy; Cô dBn ngày mai ,n l?p m^i b$n ss mang 

cho cô nh*ng gì ' làm ] chFi… 

111 

Nói ngày trên l8c l5ch 

và gi� ch|n trên ]ng 

h].  

— Nói �/c l5ch, ]ng h] dùng ' làm gì. 

— Nói �/c ngày trên l5ch (�c ghép s8). 

— Nói �/c gi� ch|n trên ]ng h] (ví d�: bây 

gi� là 2 gi�/3 gi�…). 

ChuKn 26. Tr. tò mò và ham hi'u bi,t 

112 

Hay Bt câu hli. 
Thích Bt câu hli ' tìm hi'u, làm rõ thông tin 

v; m9t s7 vGt, s7 vi&c hay ng��i nào ó. 

113 

Thích khám phá các 

s7 vGt, hi&n t�/ng 

xung quanh. 

— Thích tìm hi'u cái m?i (] chFi, ] vGt, trò 

chFi, ho$t 9ng m?i). Ví d�: ngfm nghía tr�?c 

sau c�a m9t cái ]ng h] m?i, quan sát k4 l�Jng 

' tìm ra nh*ng b9 phGn khác l$ hFn so v?i cái 

ã bi,t; ch<m chú quan sát bác b-o v& tr]ng 

m9t cây m?i và Bt ra nh*ng câu hli ' bi,t 

�/c ó là cây gì, hoa ss có màu gì, có qu- 

không và qu- có <n �/c không… 

— Hay Bt câu hli “T$i sao?”. 

ChuKn 27. Tr. th' hi&n kh- n<ng suy luGn 

114 

Gi-i thích �/c m8i 

quan h& nguyên nhân — 

— Phát hi&n ra nguyên nhân c�a m9t hi&n 

t�/ng Fn gi-n.  



 

114 | MODULE MN 34 

 

TT 

ch� s� 

N�i dung ch� s� D<u hi=u nh>n bi-t/Minh ch*ng 

k�t qu- Fn gi-n trong 

cu9c s8ng hbng ngày.  

— D7 báo �/c k,t qu- c�a m9t hành 9ng nào 

ó nh� vào suy luGn. 

— Gi-i thích bbng mCu câu “T$i vì... nên...”. 

115 

Lo$i m9t 8i t�/ng 

không cùng nhóm v?i 

các 8i t�/ng còn l$i. 

— NhGn ra s7 khác bi&t c�a m9t 8i t�/ng 

không cùng nhóm v?i nh*ng 8i t�/ng còn l$i. 

— Gi-i thích úng khi lo$i bl 8i t�/ng khác 

bi&t ó. 

116 

NhGn ra quy tfc sfp 

x,p Fn gi-n và ti,p 

t�c th7c hi&n theo 

quy tfc.  

 

— NhGn ra quy tfc sfp x,p lBp l$i c�a m9t dãy 

hình, dãy s8, 9ng tác vGn 9ng… và th7c hi&n 

ti,p theo úng quy tfc kèm theo l�i gi-i thích 

Ví d�: X,p ti,p dãy 11a — 11a — 11a; hoBc tam 

giác — tròn — ch* nhGt — tam giác — tròn — ch* 

nhGt…; b�?c 1 — nhún — vCy tay — b�?c — nhún 

— vCy tay…; xanh — vàng — l — xanh — vàng — l… 

ChuKn 28. Tr. th' hi&n kh- n<ng sáng t$o 

117 

QBt tên m?i cho ] 

vGt, câu chuy&n, Bt 

l�i m?i cho bài hát. 

— Thay m9t tE hoBc m9t c�m tE c�a m9t bài hát 

(Ví d�: Bài hát “M` Fi m` con yêu m` lfm” thay 

cho “Bà Fi bà cháu yêu bà lfm”.) 

— Thay tên m?i cho câu chuy&n ph-n ánh úng 

n9i dung, ý ngh4a t� t�0ng c�a câu chuy&n. 

— QBt tên cho ] vGt mà tr. thích, ví d�: Bt tên 

cho cái ch<n mà tr. thích là cái Th-m bay… 

118 

Th7c hi&n m9t s8 

công vi&c theo cách 

riêng c�a mình.  

— Có cách th7c hi&n m9t nhi&m v� khác hFn so 

v?i chj dCn cho tr�?c mà vCn $t �/c k,t qu- 

t8t, J t8n th�i gian… 

— Làm ra s-n phKm t$o hình không gi8ng cách 

các b$n khác làm. 
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TT 

ch� s� 

N�i dung ch� s� D<u hi=u nh>n bi-t/Minh ch*ng 

119 

Th' hi&n ý t�0ng c�a 

b-n thân thông qua 

các ho$t 9ng khác 

nhau.  

 

— Th��ng là ng��i kh0i x�?ng và ; ngh5 b$n 

tham gia vào trò chFi m?i. 

— Xây d7ng các “công trình” khác nhau tE nh*ng 

kh8i xây d7ng. 

— T7 vGn 9ng minh ho$/múa sáng t$o khác 

h/p lí nh�ng khác v?i h�?ng dCn c�a cô… 

120 

K' l$i câu chuy&n quen 

thu9c theo cách khác.  

Thay tên hoBc thêm các nhân vGt, hành 9ng 

c�a nhân vGt, th�i gian, 5a i'm diyn ra s7 

ki&n trong câu chuy&n m9t cách h/p lí, không 

làm m	t i ý ngh4a c�a câu chuy&n quen thu9c 

ã �/c nghe k' nhi;u l�n. 

  

 

 


