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Để có thể hoàn thành tốt luận văn này, em xin gửi lời tri ân đến quý thầy cô 

khoa Giáo dục Mầm Non trường Đại học Sư Phạm TP.HCM đã giảng dạy và hỗ trợ rất 

nhiệt tình trong suốt chặng đường bốn năm đại học mà em đã đi qua. Bên cạnh đó, em 

luôn biết ơn gia đình, những người luôn ủng hộ và tạo điều kiện cho em được ăn học 

nên người. Và bạn bè xung quanh luôn ở bên động viên, ủng hộ em hết mình. 

Hơn hết, em xin gửi lời tri ân sâu sắc đến cô Hoàng Thị Phương, trong suốt thời 

gian qua cô đã luôn nhắc nhở và quan tâm đến em, cô luôn hỏi thăm và hướng dẫn bài 

luận văn rất nhiệt tình để em có thành quả như ngày hôm nay. Cám ơn những kiến 

thức mà cô đã tận tình truyền đạt cho em. Đây cũng sẽ là hành trang quý báu cho em 

sau này trên bước đường tương lai, sự nghiệp. 

Và em xin gửi lời tri ân đến Ban giám hiệu và giáo viên đứng lớp ở các trường 

mầm non đã hỗ trợ rất nhiệt tình để em có thể hoàn thành tốt luận văn này: 

Trường Mầm non Quận – Quận Tân Bình. 

Trường Mầm non Tư thục Hươu Cao Cổ - Quận 6. 

Bài khóa luận của em tuy đã hoàn thành nhưng không tránh khỏi sự thiếu sót. 

Kính mong quý thầy cô xem xét và đóng góp ý kiến để em có được một bài khóa luận 

hoàn chỉnh hơn. 

 Sinh viên thực hiện 

 Phạm Thụy Kim Châu 
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PHẦN MỞ ĐẦU 
 

1. Lý do chọn đề tài 

Giáo dục mầm non là bậc học đầu tiên của hệ thống giáo dục quốc dân, đặt 

nền tảng ban đầu cho việc hình thành và phát triển nhân cách của trẻ, tạo điều kiện cho 

trẻ trên con đường học hành cũng như trong cuộc sống. Trẻ em lứa tuổi mầm non là 

một thế hệ tương lai của đất nước, do đó việc phát triển cho trẻ về mọi mặt là một yếu 

tố hàng đầu của xã hội. Theo chương trình giáo dục mầm non ở Việt Nam, phát triển 

cho trẻ là phát triển ở tất cả năm mặt: nhận thức, thể chất, ngôn ngữ, tình cảm – xã hội 

và thẩm mỹ. Và trong đó lĩnh vực phát triển ngôn ngữ là một trong những mục tiêu 

quan trọng của ngành giáo dục mầm non. Ngôn ngữ chính là phương tiện cơ bản để 

giao tiếp giữa con người với nhau và là phương tiện để nhận thức thế giới khách quan. 

Đồng thời, ngôn ngữ cũng giữ vai trò quan trọng trong việc phát triển tâm lý của trẻ. 

Nó còn là phương tiện hình thành và phát triển nhận thức, tình cảm, đạo đức, thẩm mỹ 

của trẻ về thế giới xung quanh. Các nhà khoa học đã nghiên cứu được rằng trẻ em lứa 

tuổi mầm non là thời kì phát triển mạnh mẽ nhất về ngôn ngữ. Khi trẻ biết nói và hiểu 

lời nói của người lớn sẽ giúp trẻ dễ dàng giao tiếp và tích cực giao tiếp với người lớn 

hơn nữa. Và một trong những nội dung phát triển ngôn ngữ cho trẻ cần được chúng ta 

chú trọng đó là phát triển vốn từ. 

Việc có được một vốn từ phong phú sẽ giúp ích cho trẻ rất nhiều. Vì trẻ luôn 

tự nắm bắt những gì mà trẻ nghe được từ mọi người xung quanh trong môi trường 

sống trực tiếp của trẻ. Các nhà nghiên cứu đã gợi ý ra rằng từ vựng là một yếu tố cực 

kì quan trọng trong sự phát triển của trẻ đặc biệt là ở kỹ năng nói. Khi trẻ có một vốn 

từ vựng phong phú thì trẻ sẽ nói tốt hơn và có khuynh hướng học tốt hơn so với những 

đứa trẻ cùng lứa có vốn từ hạn hẹp. Và với vốn từ phong phú luôn có sẵn trong đầu, trẻ 

sẽ có thể tự bày tỏ cảm xúc, cảm nghĩ của bản thân với nhiều người một cách có hiệu 

quả, qua đó nâng cao khả năng giao tiếp xã hội của trẻ. 

Hoạt động vui chơi là hoạt động chủ đạo của trẻ mẫu giáo. Theo nhà tâm lý 

học G. Piaget trò chơi là một trong những hoạt động trí tuệ, là một nhân tố quan trọng 

đối với sự phát triển trí tuệ của trẻ, tạo ra sự thích nghi của trẻ với môi trường. Có thể 
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nói, khi trẻ tham gia vào hoạt động vui chơi, trẻ thực sự là một chủ thể hoạt động tích 

cực (trẻ đi lại, trao đổi, nói năng một cách tự do, trẻ tự giải quyết vấn đề…). Vì thế, 

hoạt động vui chơi có ảnh hưởng lớn đến các mặt phát triển của trẻ. Trò chơi sẽ là một 

phương tiện giáo dục toàn diện cho trẻ. Trong đó, trò chơi học tập là một trò chơi được 

các giáo viên mầm non sử dụng khá nhiều trong quá trình dạy học cho trẻ. Khi tham 

gia vào trò chơi học tập trẻ sẽ lĩnh hội được ở cả hai mặt: vui chơi và nhận thức. Trẻ sẽ 

vừa được vui chơi, vừa được lĩnh hội những kiến thức có trong trò chơi mà không cảm 

thấy bị căng thẳng hay gò bó. Chính vì vậy mà trò chơi học tập được sử dụng vừa là 

phương pháp dạy học vừa là hình thức tổ chức dạy học cho trẻ mẫu giáo với phương 

châm “học mà chơi, chơi mà học”. 

Hiện nay ở các trường mầm non, việc sử dụng trò chơi vào hình thức dạy học 

rất phổ biến. Tuy nhiên, thường thì các trò chơi sẽ được phục vụ cho các hoạt động 

học như hoạt động làm quen môi trường xung quanh, hoạt động làm quen với các biểu 

tượng toán, hoạt động tạo hình… Còn ở hoạt động phát triển ngôn ngữ cho trẻ còn rất 

hạn chế. Bên cạnh đó, việc sử dụng trò chơi học tập vẫn phổ biến nhưng không được 

giáo viên chú trọng vào các hoạt động học. Và trò chơi học tập kích thích sự phát triển 

vốn từ ở trẻ cũng vậy, nó còn khá ít, thường thì công việc phát triển vốn từ chỉ được 

thực hiện khi cô trao đổi với trẻ về một điều gì đó, hoặc thông qua những cuộc đối 

thoại giữa trẻ với người lớn. Giáo viên sẽ ít khi nào để ý đến việc trẻ phát ra âm thanh 

của từ và hiểu ý nghĩa của từ đó có đúng hay không. Trong khi đối với trẻ ở lứa tuổi 

mẫu giáo, công việc phát triển vốn từ là một điều hết sức quan trọng và đáng được 

quan tâm ở các trường mầm non. 

Từ những lý do kể trên, chúng tôi quyết định chọn nghiên cứu đề tài: “Thiết 

kế một số trò chơi học tập nhằm phát triển vốn từ cho trẻ mẫu giáo 4 – 5 tuổi” 

nhằm giúp giáo viên có thêm nhiều trò chơi học tập phù hợp để phát triển vốn từ cho 

trẻ. 

2. Mục đích nghiên cứu 

Nghiên cứu và thiết kế một số trò chơi học tập nhằm phát triển vốn từ cho trẻ 

mẫu giáo 4 – 5 tuổi. 

3. Đối tượng và khách thể nghiên cứu 
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Đối tượng nghiên cứu: Một số trò chơi học tập nhằm phát triển vốn từ cho trẻ 

mẫu giáo 4 – 5 tuổi. 

Khách thể nghiên cứu: Trẻ mẫu giáo 4 – 5 tuổi (trẻ khối lớp Chồi). 

4. Phạm vi nghiên cứu 

Nghiên cứu thực trạng và tổ chức thử nghiệm ở trẻ mẫu giáo 4 – 5 tuổi. 

Quá trình thử nghiệm được tiến hành ở một số trường mầm non tại thành phố 

Hồ Chí Minh. 

5. Giả thuyết khoa học 

Nếu thiết kế được một số trò chơi học tập hợp lý thì sẽ đạt được hiệu quả cao 

trong việc phát triển vốn từ cho trẻ mẫu giáo 4 – 5 tuổi. 

6. Nhiệm vụ nghiên cứu 

Nghiên cứu cơ sở lý luận của việc thiết kế một số trò chơi nhằm phát triển vốn 

từ cho trẻ mẫu giáo 4 – 5 tuổi. 

Nghiên cứu thực trạng của việc thiết kế một số trò chơi nhằm phát triển vốn từ 

cho trẻ mẫu giáo 4 – 5 tuổi. 

Thiết kế và tổ chức thử nghiệm các trò chơi học tập nhằm phát triển vốn từ 

cho trẻ mẫu giáo 4 – 5 tuổi. 

7. Phương pháp nghiên cứu 

Phương pháp nghiên cứu lý luận: Thu thập, đọc và tổng hợp các tài liệu lý 

luận có liên quan đến vấn đề nghiên cứu. 

Phương pháp quan sát. 

Phương pháp đàm thoại. 

Phương pháp sử dụng phiếu điều tra. 

Phương pháp thử nghiệm. 

Phương pháp thống kê toán học. 

8. Đóng góp của đề tài 

Đánh giá thực trạng sử dụng trò chơi học tập để phát triển vốn từ cho trẻ mẫu 

giáo 4 – 5 tuổi. 

Thiết kế một số trò chơi học tập để phát triển vốn từ cho trẻ mẫu giáo 4 – 5 

tuổi. 
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9. Cấu trúc luận văn 

Ngoài phần mở đầu và kết luận, nội dung luận văn gồm có ba chương: 

Chương 1. Cở sở lý luận về việc thiết kế một số trò chơi học tập nhằm phát 

triển vốn từ cho trẻ mẫu giáo 4 – 5 tuổi. 

Chương 2: Thực trạng việc thiết kế một số trò chơi học tập nhằm phát triển 

vốn từ cho trẻ mẫu giáo 4 – 5 tuổi. 

Chương 3: Thiết kế và thử nghiệm một số trò chơi học tập nhằm phát triển vốn 

từ cho trẻ mẫu giáo 4 – 5 tuổi. 
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PHẦN NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ THIẾT KẾ MỘT SỐ TRÒ CHƠI 

HỌC TẬP NHẰM PHÁT TRIỂN VỐN TỪ CHO TRẺ MẪU GIÁO 4 – 5 

TUỔI.  
 

1.1. Lịch sử nghiên cứu vấn đề 

Ngôn ngữ là một trong những yếu tố quan trọng trong quá trình hình thành và 

phát triển của loài người nói chung và của trẻ em nói riêng. Ngôn ngữ giúp cho trẻ 

giao tiếp với bạn bè, người lớn, giúp cho trẻ hoạt động một cách tích cực cùng với mọi 

người xung quanh, nhờ có ngôn ngữ mà trẻ có thể cho người khác biết là mình muốn 

gì và sẽ làm gì, nó góp phần cho các quá trình tâm lý và tư duy của trẻ trở nên phát 

triển hơn. Có thể nói ngôn ngữ đóng vai trò quan trọng trong cuộc sống của trẻ mẫu 

giáo. Do đó, trên thế giới đã có rất nhiều tác giả nghiên cứu về ngôn ngữ và sự phát 

triển ngôn ngữ của trẻ, tuy nhiên mỗi tác giả sẽ nghiên cứu chuyên sâu ở một lĩnh vực 

khác nhau. Nhưng có thể nói rằng khi nghiên cứu về ngôn ngữ của trẻ mẫu giáo, các 

tác giả đều nghiên cứu đến đặc điểm phát triển ngôn ngữ của trẻ, các hình thức phát 

triển ngôn ngữ và các phương pháp, biện pháp giúp ngôn ngữ phát triển. 

Các nhà tâm lý học đã nghiên cứu được rằng, ngôn ngữ có quan hệ với các quá 

trình tâm lý của trẻ: nhận thức cảm tính và nhận thức lý tính. Quan trọng hơn hết, có 

thể nhắc đến là quan hệ giữa ngôn ngữ và tư duy, nhà tâm lý học học L.X.Vưgôtxki 

cũng đã nghiên cứu chuyên sâu về lĩnh vực này [8]. Ông cho rằng bản chất xã hội của 

các chức năng cao cấp của nguyên nhân phát triển lời nói và việc trẻ học ngôn ngữ là 

do sự tác động qua lại giữa sự chín muồi bản thản với những kích thích trải nghiệm xã 

hội. Quan điểm này nhấn mạnh đến sự trải nghiệm là yếu tố vô cùng quan trọng trong 

sự hình thành và phát triển ngôn ngữ của trẻ. 

Triết học Mác – Lênin [2] cũng đưa ra luận điểm về ngôn ngữ có vai trò quan 

trọng trong việc xác định hệ thống các phương pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ. Trẻ 

em mầm non lĩnh hội ngôn ngữ bằng cách bắt chước trong quá trình giao tiếp. Nhưng 

để giao tiếp tốt, trước hết vốn từ của trẻ cần phải hoàn chỉnh và mở rộng hơn nữa. 
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Trong tác phẩm “Phương pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ mẫu giáo” của tác giả 

Nguyễn Xuân Khoa cũng đã đề cập đầy đủ các mặt phát triển của ngôn ngữ, đồng thời 

tác giả cũng đưa ra được các phương pháp và biện pháp hướng dẫn cụ thể: dạy trẻ 

nghe và phát âm đúng, phương pháp phát triển từ ngữ, phương pháp dạy trẻ đặt câu, 

phương pháp phát triển lời nói mạch lạc, cho trẻ làm quen tác phẩm văn chương, 

chuẩn bị cho trẻ học đọc học, viết… 

Tác giả Nguyễn Thị Phương Nga với công trình nghiên cứu “Phương pháp 

phát triển ngôn ngữ cho trẻ mầm non” cũng đã đưa ra các mặt phát triển của ngôn ngữ 

như của tác giả Nguyễn Xuân Khoa, nhưng được bổ sung nhiều tài liệu và hướng 

nghiên cứu mới trong lĩnh vực phát triển phát triển vốn từ cho trẻ. Trong tài liệu 

nghiên cứu đã xác định các nhiệm vụ cần phát triển: dạy trẻ nghe và phát âm đúng, 

phương pháp phát triển vốn từ, dạy trẻ nói đúng ngữ pháp, dạy trẻ nói mạch lạc, chuẩn 

bị cho trẻ học ngôn ngữ viết… Ở lĩnh vực phát triển vốn từ, tác giả đã đề cập đến nội 

dung phát triển vốn từ ở một khía cạnh khác với Nguyễn Xuân Khoa, tác giả đã dựa 

trên cách nghiên cứu của một tác giả người nước ngoài V.I.Lôginôva và tác giả đã đưa 

ra nguyên tắc khi dạy vốn từ cho trẻ: từ dễ đến khó, từ gần đến xa, từ việc dạy trẻ biết 

sử dụng từ đúng đến biết dùng từ mang tính biểu cảm. 

Chúng ta có thể thấy rằng việc phát triển ngôn ngữ cho trẻ là một yếu tố rất 

cần thiết, sự phát triển ngôn ngữ kịp thời và toàn diện sẽ hỗ trợ rất nhiều cho trẻ sau 

này. Trẻ giao tiếp tốt với mọi người, ngôn ngữ của trẻ cũng sẽ phát triển. Tuy nhiên, 

để giao tiếp tốt, trước tiên vốn từ của trẻ phải nhiều và trẻ thể hiện tốt vốn từ đó qua 

việc nghe và nói. Trong luận văn này, chúng tôi tiến hành nghiên cứu thiết kế một số 

trò chơi học tập nhằm phát triển vốn từ cho trẻ với hi vọng sẽ góp phần nhỏ vào việc 

phát triển ngôn ngữ, đồng thời tạo điều kiện để trẻ có thể vừa chơi vừa học. 

1.2. Một số vấn đề lý luận về ngôn ngữ 

1.2.1. Khái niệm về ngôn ngữ 

Ngôn ngữ chỉ sinh ra và phát triển trong xã hội loài người, có ngôn ngữ và khả 

năng sử dụng ngôn ngữ là đặc trưng quan trọng để phân biệt con người và động vật. 

Nó là phương tiện giao tiếp quan trọng nhất của các thành viên trong xã hội loài người, 

nhờ có ngôn ngữ con người có thể trao đổi cho nhau những hiểu biết và truyền cho 
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nhau những kinh nghiệm. Trong giao tiếp, người nói và người nghe hiểu nhau được là 

bởi vì giữa họ đã có một cái chung. Cái chung đó bao gồm các từ, các âm thanh, các 

mô hình tạo câu, các thành phần của câu, các quy tắc hoạt động, sử dụng, các quy tắc 

biến đổi… Cái chung đó chính là ngôn ngữ. 

Ngôn ngữ mang tính xã hội, ngôn ngữ không chỉ tồn tại cho riêng một cá nhân 

một người nào mà cho cả cộng đồng. Ngôn ngữ chính là phương tiện giao tiếp và là 

công cụ tư duy của con người. Dưới góc độ xã hội học, ngôn ngữ còn là một hiện 

tượng xã hội đặc biệt bởi nó không phụ thuộc vào kiến trúc thượng tầng nào cho nên 

khi cơ sở hạ tầng nào đó bị phá vỡ kéo theo sự sụp đổ của kiến trúc thượng tầng tương 

ứng nhưng ngôn ngữ vẫn là nó. Mặt khác, ngôn ngữ không mang tính giai cấp, nó ứng 

xử bình đẳng với mọi người trong xã hội. Ngôn ngữ giúp cho con người giao tiếp 

trong mọi hoạt động, giúp con người biểu lộ cảm xúc, bày tỏ những nguyện vọng của 

mình với người đối diện. Các nhà tâm lý học cũng đã cho rằng ngôn ngữ là một quá 

trình tâm lý, “Ngôn ngữ là con người sử dụng thực tiễn tiếng nói để giao tiếp với 

người khác”, ngôn ngữ không chỉ là phương tiện giao tiếp giữa các thành viên trong 

cùng một thế hệ, cùng sống một thời kì, mà còn là phương tiện giao tiếp giữa các thế 

hệ, là phương tiện để con người truyền đi những thông điệp cho các thế hệ tương lai. 

Do đó, chúng ta có thể thấy được tầm quan trọng của ngôn ngữ đối với xã hội của loài 

người. 

Dưới góc độ của các nhà sinh lý học, ngôn ngữ là tín hiệu của hệ thống tín 

hiệu thứ hai, hệ thống các đường liên hệ tạm thời, là cơ sở cho tư duy trừu tượng 

(Theo thuyết phản xạ của Paplốp). Còn đối với các nhà ngôn ngữ học, ngôn ngữ là một 

hệ thống bao gồm các bộ phận: ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp. 

V.Lênin cũng đã viết: “Con người muốn tồn tại thì phải gắn bó với cộng đồng. 

Giao tiếp là một đặc trưng quan trọng của con người. Ngôn ngữ là phương tiện giao 

tiếp quan trọng nhất”. Ngôn ngữ còn giúp cho con người tích lũy kiến thức, phát triển 

tư duy, giúp con người giao tiếp được với mọi người xung quanh, là phương tiện giúp 

con người điều chỉnh, lĩnh hội những giá trị đạo đức mang tính chuẩn mực. Nhờ có 

ngôn ngữ mà con người mới có thể hiểu nhau hơn và cùng chung sống, hòa nhập với 

nhau như một gia đình. 
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Như vậy, ngôn ngữ là một hệ thống dấu hiệu đặc biệt, được dùng làm phương 

tiện giao tiếp quan trọng nhất và là phương tiện tư duy của con người. 

1.2.2. Quan hệ giữa ngôn ngữ và tư duy  
Tư duy là một quá trình tâm lý phản ánh những thuộc tính bản chất, những 

mối liên hệ bên trong có quy luật, của sự vật, hiện tượng hiện thực khách quan mà 

trước đó ta chưa từng biết. Tư duy là một quá trình khi nói về diễn biến của nó, bắt đầu 

từ tình huống có vấn đề, trải qua các giai đoạn phân tích, tổng hợp, phán đoán, khái 

quát hóa… cho đến lúc kết thúc khi giải quyết được vấn đề. Nó có tính logic và các 

giai đoạn nhất định.  

Tư duy được xem như một hoạt động tâm lý khi nói về tính tự giác, tính gián 

tiếp của sự phản ánh hiện thực biểu hiện ở động cơ hoạt động, các mục đích nhất định 

của chủ thể và cách hành động, thao tác trí tuệ hợp lý dựa vào những phương tiện nhất 

định. Chẳng hạn, ngôn ngữ là phương tiện của tư duy logic, biểu tượng tri giác là phát 

triển của tưởng tượng… không bao giờ được bác bỏ bản chất hoạt động của tư duy, vì 

nó luôn luôn được nảy sinh và được thúc đẩy bởi động cơ chủ quan của chủ thể mang 

tâm lý người. Vì vậy mà tư duy là hiện tượng tâm lý chỉ có ở người, không có ở bất kì 

loài động vật nào. Từ trong bản chất và cấu trúc vĩ mô của nó, tư duy là một hoạt động 

tâm lý của cá nhân, kết quả của nó không chỉ phản ánh hiện thực một cách khái quát, 

gián tiếp, sáng tạo, mà còn cho thấy sự chiếm lĩnh, vận dụng tác động của con người là 

tự giác, có phương pháp và có chủ đích đã dự kiến trước. Tư duy của con người mang 

bản chất xã hội, tính sáng tạo và tính ngôn ngữ. Bản chất xã hội của tư duy được thể 

hiện ở chỗ tư duy nảy sinh từ tình huống có vấn đề được đặt ra do yêu cầu của hoạt 

động cụ thể, song nó lại bị quy định bởi những nhu cầu và nguyên nhân xã hội. Trong 

quá trình phát triển xã hội, tư duy của con người không dừng lại ở trình độ tư duy thao 

tác chân tay, trình độ tư duy bằng hình ảnh, hình tượng mà đạt tới trình độ tư duy bằng 

ngôn ngữ. Đây là sản phẩm mang tính xã hội cao, để nhận thức tình huống có vấn đề, 

để tiến hành các thao tác tư duy: phân tích, tổng hợp, so sánh, trừu tượng hóa, khái 

quát hóa, để đi đến khái niệm, suy đoán, suy luận để rút ra những quy luật của sự vật 

hiện tượng, dưới hình thức ngôn ngữ, đó là sản phẩm khái quát của tư duy. Có thể 

phân loại tư duy theo nhiều cách khác nhau, xét về phương diện chủng loại và cá thể, 
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tư duy có thể chia thành 3 loại: tư duy trực quan hành động, tư duy trực quan hình 

tượng, tư duy logic (tư duy ngôn ngữ) - đây là tư duy đặc trưng chỉ có ở con người. 

Theo quan niệm duy vật biện chứng, tư duy và ngôn ngữ có mối quan hệ chặt 

chẽ với nhau, nhưng không đồng nhất với nhau và không tách rời nhau. 

Mối quan hệ thống nhất giữa tư duy và ngôn ngữ thể hiện ở chỗ nhờ có ngôn 

ngữ mà ngay từ khâu mở đầu của quá trình tư duy, con người nhìn nhận hoàn cảnh có 

vấn đề - khi đó quá trình tư duy bắt đầu. Trong quá trình tư duy, con người tiến hành 

các thao tác tư duy: phân tích, so sánh, tổng hợp, trừu tượng hóa, khái quát hóa. Sự 

thống nhất giữa tư duy và ngôn ngữ thể hiện ở kết quả của quá trình tư duy mà sản 

phẩm chính là những khái niệm phán đoán, suy lý được diễn đạt và lưu trữ trong từ 

ngữ và câu. 

Ngôn ngữ là phát triển của tư duy và nhận thức. Nếu không có ngôn ngữ thì 

quá trình tư duy ở con người không thể diễn ra được, đồng thời các sản phẩm của tư 

duy cũng không được chủ thể và người khác tiếp nhận. Việc chỉ ra mối quan hệ giữa 

tư duy và ngôn ngữ cho phép xác định các phương pháp phát triển ngôn ngữ và tư duy 

một cách chính xác. Dạy trẻ lĩnh hội ngôn ngữ là phương tiện hữu hiệu để phát triển tư 

duy của trẻ. Mặt khác, tư duy cũng lại rất cần thiết cho sự phát triển ngôn ngữ. Sự 

nhận thức của trẻ phát triển theo từng mức độ nhất định sẽ giúp ngôn ngữ của trẻ phát 

triển tương ứng. Chính vì thế, nếu không có tư duy thì ngôn ngữ cũng trở nên vô 

nghĩa. 

Ở tuổi ấu nhi, hầu hết trẻ em đều rất tích cực hoạt động với đồ vật, nhờ đó trí 

tuệ, đặc biệt là tư duy của trẻ phát triển khá mạnh. Tuy nhiên, tư duy của trẻ chỉ thực 

sự phát triển khi trẻ lĩnh hội được ngôn ngữ. Ngôn ngữ cố định lại kết quả của tư duy, 

là vỏ vật chất của tư duy và phương tiện biểu đạt kết quả của tư duy, do đó có thể 

khách quan hóa kết quả của tư duy cho người khác và cho bản thân chủ thể tư duy. 

Ngược lại, không có tư duy thì sẽ không có ngôn ngữ, vì khi đó các đơn vị ngôn ngữ 

chỉ còn là những âm thanh trống rỗng, vô nghĩa. Cũng như L.X.Vưgôtxki đã nói “Từ 

mà không có nghĩa thì không phải là từ mà chỉ là âm thanh trống rỗng” [8]. Vì thế, ngôn 

ngữ và tư duy như hai mặt của tờ giấy, không thể tách mặt này ra khỏi mặt kia. Ngôn 



18 
 

ngữ phát triển làm cho tư duy phát triển. Ngược lại, tư duy phát triển càng đẩy nhanh 

sự phát triển của ngôn ngữ. 

Tư duy của con người chủ yếu được tiến hành dưới hình thức ngôn ngữ. Ngôn 

ngữ là hình thức tồn tại, là phương tiện vật chất để thể hiện tư duy. Ngôn ngữ và tư 

duy thống nhất nhưng không đồng nhất. Ngôn ngữ là phương tiện biểu đạt, còn tư duy 

là cái được biểu đạt. Bên cạnh những đặc điểm mà ngôn ngữ nào cũng có, mỗi ngôn 

ngữ đều mang cho mình một đặc trưng riêng không lặp lại ở những ngôn ngữ khác. 

Trong khi đó tư duy, về cơ bản là mang tính nhân loại, nghĩa là không có sự khác biệt 

giữa tư duy của dân tộc này với tư duy của dân tộc khác. 

1.2.3. Vai trò của ngôn ngữ đối với sự phát triển của trẻ 

1.2.3.1. Ngôn ngữ là phương tiện hình thành và phát triển nhận thức của 

trẻ về thế giới xung quanh 

Ngôn ngữ giúp trẻ tìm hiểu, khám phá và nhận thức về môi trường xung 

quanh. Thông qua các từ ngữ và các câu nói của người lớn, trẻ em làm quen với các sự 

vật, hiện tượng có trong môi trường xung quanh, trẻ hiểu được những đặc điểm, tính 

chất, công dụng của các sự vật cùng với các từ tương ứng với nó. Từ và hình ảnh trực 

quan của các sự vật cùng đi vào nhận thức của trẻ. Nhờ có ngôn ngữ mà trẻ nhận biết 

được nhiều các sự vật, hiện tượng mà trẻ tiếp xúc, giúp trẻ hình thành, phát triển 

phong phú các biểu tượng về thế giới xung quanh. 

Ngôn ngữ là phương tiện giúp trẻ hình thành và phát triển tư duy. Ngôn ngữ 

của trẻ được phát triển dần theo lứa tuổi, điều đó sẽ giúp trẻ không chỉ tìm hiểu những 

hiện tượng, sự vật gần gũi xung quanh, mà còn có thể tìm hiểu cả những sự vật không 

xuất hiện trực tiếp trước mắt trẻ, những sự việc xảy ra trong quá khứ và tương lai. Trẻ 

hiểu được những lời giải thích và gợi ý của người lớn, biết so sánh, khái quát và dần 

dần hiểu được bản chất của sự vật, hiện tượng, hình thành những khái niệm sơ đẳng. 

Sự hiểu biết của trẻ về thế giới xung quanh ngày càng rộng lớn hơn. Nhận thức của trẻ 

được rõ ràng, chính xác và trí tuệ của trẻ không ngừng phát triển. 

Ngôn ngữ không chỉ là phương tiện giúp trẻ nhận thức thế giới xung quanh mà 

còn là công cụ giúp trẻ hoạt động vui chơi, và là phương tiện để trẻ biểu hiện nhận 

thức của mình. Nhờ có ngôn ngữ, trẻ đã nhận thức được về môi trường xung quanh và 
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tiến hành hoạt động với nó, đồng thời trẻ sử dụng ngôn ngữ để kể lại, miêu tả lại sự vật 

hiện tượng và những hiểu biết của trẻ để trao đổi với mọi người. Ngôn ngữ là phương 

tiện để trẻ trao đổi những ý đồ chơi, giao lưu tình cảm trong lúc chơi, phát triển tư duy 

và trí tưởng tượng của trẻ. 

1.2.3.2. Ngôn ngữ là phương tiện phát triển tình cảm, đạo đức, thẩm mỹ 

Ngôn ngữ là phương tiện giao tiếp quan trọng nhất. Đặc biệt, đối với trẻ nhỏ, 

đó là phương tiện giúp trẻ giao lưu cảm xúc với những người xung quanh, hình thành 

những cảm xúc tích cực. Bằng những câu hát ru, những câu nói âu yếm đã mang lại 

cho trẻ những cảm giác bình yên, sự vui mừng hớn hở. Những tiếng ầu ơ của mẹ chính 

là sự giao lưu cảm xúc và ngôn ngữ đầu tiên. Những cuộc nói chuyện đặc biệt này sẽ 

làm cho trẻ có những tình cảm thân thương với những người xung quanh. 

Trong quá trình giao tiếp, người lớn luôn hướng dẫn, uốn nắn hành vi của trẻ 

bằng lời nói, nét mặt, nụ cười khiến trẻ có thể nhận ra hành vi của mình đúng hay sai. 

Bằng con đường đó, trẻ sẽ dần dần hình thành được những thói quen tốt và học được 

những cách ứng xử đúng đắn. 

Ngôn ngữ giúp trẻ sớm tiếp thu những giá trị thẩm mỹ trong thơ ca, truyện kể, 

những tác phẩm nghệ thuật ngôn từ đầu tiên người lớn có thể đem đến cho trẻ từ 

những ngày thơ ấu. Sự tác động của lời nói nghệ thuật như một phương tiện hữu hiệu 

giáo dục thẩm mỹ cho trẻ. Trẻ nhận thức được cái hay, cái đẹp trong cuộc sống xung 

quanh như những bông hoa, những hàng cây, những con đường đẹp… hay những hành 

vi đạo đức nên làm và không nên làm như: ngoan – hư, xấu – tốt, thật thà – không thật 

thà… Trường mầm non là trường học đầu tiên. Ở đây, có điều kiện, có cơ hội lớn hơn 

để giáo dục ngôn ngữ cho trẻ. Có thể khẳng định rằng: Học tiếng mẹ đẻ là sự học tập 

quan trọng nhất, cần thiết nhất, bắt đầu sớm nhất và cần được quan tâm nhất. Và từ đó, 

trẻ sẽ cảm nhận được cái hay, cái đẹp trong tiếng mẹ đẻ. 

1.2.3.3. Ngôn ngữ là công cụ giúp trẻ hòa nhập với cộng đồng và trở thành 

thành viên của cộng đồng 

Ngôn ngữ chính là một trong những phương tiện thúc đẩy trẻ trở thành một 

thành viên của xã hội loài người. Nhờ có lời chỉ dẫn của người lớn, trẻ dần dần hiểu 

được những quy định chung của cộng đồng, trước hết là những nề nếp sinh hoạt của 
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gia đình, trường mầm non, sau đó là một số quy định ngoài xã hội. Những gì trẻ được 

phép làm và những gì không được làm. Ngoài ra, ngôn ngữ còn là một công cụ hữu 

hiệu để trẻ có thể bày tỏ những nguyện vọng của mình từ khi còn rất nhỏ để người lớn 

có thể chăm sóc, giáo dục trẻ. Điều đó giúp trẻ hòa nhập với mọi người. Nhờ có ngôn 

ngữ, thông qua các câu chuyện kể, trẻ dễ dàng tiếp nhận những chuẩn mực đạo đức 

của xã hội và hòa nhập xã hội tốt hơn. 

Tóm lại, ngôn ngữ có vai trò rất lớn, là phương tiện quan trọng nhất để trẻ lĩnh 

hội nền văn hóa dân tộc, để trẻ giao lưu với những người xung quanh, để tư duy, tiếp 

thu khoa học và bồi bổ tâm hồn, hình thành, phát triển nhân cách của trẻ. 

1.2.4. Các yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển ngôn ngữ của trẻ 

1.2.4.1. Yếu tố sinh lý 

Nhược điểm về vận động: Khả năng phân tiết, cấu tạo, cũng như khả năng 

phối hợp vận động của cơ quan phát âm chưa tốt, vì vậy trẻ không thể phát âm đúng 

ngay tất cả các âm thanh ngôn ngữ. Ngoài ra còn có nhược điểm về tri giác: Do tri giác 

chưa tinh tế, khả năng chú ý còn yếu nên trẻ chưa phân biệt được sự khác biệt tinh tế 

trong cách phát âm (luộc – luột). Trẻ chưa chú ý đồng đều đến các thành phần trong 

âm tiết, cách sử dụng các từ trong câu. Các âm tiết gần giống nhau, các âm đệm được 

đọc lướt, các từ không được nhấn mạnh thường không được trẻ chú ý (xoài – xài, uống 

– uốn)… 

Khả năng ghi nhớ của trẻ còn hạn chế, trẻ không nhớ hết các âm đã tiếp thu, 

trật tự các từ trong câu, vì thế có hiện tượng trẻ bỏ bớt từ, bớt âm khi nói, hay trật tự từ 

trong câu không chính xác. Tư duy của trẻ cũng vậy, cũng còn khá hạn chế, kinh 

nghiệm sống và kinh nghiệm dùng từ của trẻ chưa được luyện tập nhiều, vì vậy có hiện 

tượng trẻ dùng từ sai dẫn đến việc trẻ nói câu sai. 

1.2.4.2. Yếu tố bệnh lý 

Cơ quan phát âm hay não của trẻ bị khiếm khuyết về mặt giải phẫu cũng làm 

cho ngôn ngữ của trẻ phát triển không bình thường, phát âm bị biến dạng. Ví dụ: trẻ bị 

sứt môi, hở hàm ếch, câm, điếc, lưỡi ngắn hay quá dày… Ngoài ra, nếu trẻ mắc bệnh 

về tai, mũi, họng, đường hô hấp… cũng gây ảnh hưởng đến sự phát triển ngôn ngữ, 

đến âm điệu và sắc thái giọng của trẻ. Đặc biệt, những trẻ bị tổn thương nặng nề về 
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tâm lý cũng có thể dẫn đến những khiếm khuyết về ngôn ngữ. Ví dụ, có trẻ phải chứng 

kiến cảnh bạo lực, quá sợ hãi có thể bị câm, mặc dù trước đó trẻ đã biết nói. 

Ngoài những nguyên nhân trên, chúng ta còn thấy ở trẻ nhỏ thường mắc một 

bệnh lý rất đặc trưng, đó là nói lắp. Điều này thường xảy ra khi trẻ suy nghĩ nhanh hơn 

nói hoặc trẻ sợ rằng người khác sẽ ngắt lời chúng. Hầu hết trẻ em lớn lên sẽ khỏi nói 

lắp, nhưng với một số trẻ thì nói lắp lại trở thành tật của trẻ. 

1.2.4.3. Yếu tố giáo dục 

Một yếu tố cũng khá quan trọng và có quyền quyết định đến sự phát triển ngôn 

ngữ của trẻ, đó là môi trường ngôn ngữ - môi trường giáo dục. Trẻ mắc lỗi ngôn ngữ 

khi nói là do chịu ảnh hưởng của môi trường ngôn ngữ không tốt xung quanh trẻ. Cần 

phải để trẻ tránh tiếp xúc với những hình thái ngôn ngữ không chính xác, không đẹp. 

Một nguyên nhân nữa là trẻ phải sống trong môi trường giao tiếp nghèo nàn, ít có cơ 

hội tiếp xúc và nói chuyện với người khác, hoặc trẻ sống trong môi trường quá ầm ĩ, 

ảnh hưởng đến sự nhạy cảm của tai nghe, làm trẻ nghe kém, dẫn đến nói không chính 

xác. 

1.2.5. Đặc điểm phát triển ngôn ngữ của trẻ 4 – 5 tuổi 

1.2.5.1. Về đặc điểm phát âm 

Khả năng phát âm của trẻ tỉ lệ thuận theo lứa tuổi, trẻ càng lớn phát âm càng 

chính xác và rõ ràng hơn. Tuy nhiên, trẻ ở đầu độ tuổi từ 4 – 5 tuổi có cách phát âm 

chưa thật sự ổn định, ta vẫn có thể bắt gặp những hiện tượng nói lắp, nói ngọng, thay 

thế những âm khó bằng những âm dễ như: rùa – dùa, khuyếch khoác – khếch khác… 

và giọng của trẻ còn kéo dài, chưa gọn. Nhưng khi bước sang cuối độ tuổi, trẻ phát âm 

có nhiều tiến bộ và phát âm đúng hầu hết các hình thức âm thanh của ngôn ngữ tiếng 

mẹ đẻ và phát âm đúng cả sáu thanh điệu. 

1.2.5.2. Về đặc điểm vốn từ 

Vốn từ của trẻ tăng nhanh theo lứa tuổi, trẻ 4 tuổi có thể sử dụng 1200 từ. Vốn 

từ của trẻ không chỉ tăng nhanh về số lượng mà cả về chất lượng. Trẻ đã hiểu ý nghĩa 

của nhiều từ loại khác nhau, không chỉ hiểu những từ có tính cụ thể như: chó, mèo, 

gà… mà trẻ còn hiểu cả những từ có tính khái quát, trừu tượng như: gia súc, gia cầm, 

hiền, dữ… Tuy nhiên, vốn từ của trẻ 4 – 5 tuổi vẫn là danh từ và động từ chiếm ưu thế, 
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còn tính từ và các loại từ khác còn ít sử dụng. Bên cạnh đó, trẻ ở lứa tuổi này còn biết 

sử dụng các từ mang tính biểu cảm có hình ảnh, màu sắc, âm thanh. Với số lượng và 

chất lượng vốn từ của trẻ tăng nhanh như vậy, ta có thể thấy rằng môi trường sống, 

môi trường ngôn ngữ xung quanh trẻ rất phong phú và đa dạng. Trình độ văn hóa, 

nghề nghiệp, sự hướng dẫn chỉ bảo trực tiếp của người lớn sẽ có ảnh hưởng rất lớn đến 

sự phát triển vốn từ của trẻ. 

1.2.5.3. Về đặc điểm ngữ pháp 

Trẻ ở độ tuổi từ 4 – 5 tuổi đã có thể sử dụng câu có đầy đủ thành phần và cấu 

trúc ngữ pháp. Câu nói của trẻ trở nên rõ ràng và có sự liên kết chặt chẽ giữa các từ 

trong câu hơn. Trẻ 4 tuổi nói câu ghép chưa nhiều, khoảng 10% trong tổng số câu nói, 

trong đó trẻ thường hay sử dụng câu ghép đẳng lập với các quan hệ từ đẳng lập như: 

và, hay, còn… và trong câu ghép chính phụ, trẻ sử dụng câu ghép có quan hệ nhân 

quả, câu ghép có quan hệ mục đích – sự kiện. Trẻ ở lứa tuổi này còn sử dụng được các 

loại câu tường thuật, câu nghi vấn và câu cầu khiến. Còn ở những loại câu khác ít khi 

xuất hiện hoặc không bao giờ xuất hiện ở trẻ. Tuy nhiên, trẻ 4 – 5 tuổi vẫn còn có 

những hạn chế trong việc sắp xếp lời nói, diễn đạt đôi khi còn dài dòng và lủng củng, 

nhất là trong quá trình tự nói. 

1.3. Phát triển vốn từ cho trẻ mẫu giáo 4 – 5 tuổi 

1.3.1. Từ 

Cho đến nay, đã có khoảng 300 định nghĩa về Từ. Các nhà khoa học đứng trên 

những phương diện nghiên cứu khác nhau đã đưa ra những quan điểm xem xét Từ trên 

phương diện ngữ pháp học (phối hợp mặt ngữ âm và mặt ngữ nghĩa) được chấp nhận 

hơn cả. 

Dưới góc độ ngôn ngữ học, các  nhà ngôn ngữ học đã định nghĩa về Từ Tiếng 

Việt như sau: 

- Từ là đơn vị nhỏ nhất, là một âm hay một tổ hợp âm có nghĩa của một 

ngôn ngữ, có khả năng hoạt động độc lập, tái hiện tự do trong lời nói để xây dựng 

nên câu. 

- Từ là đơn vị cơ bản của ngôn ngữ, bao gồm hình thức âm thanh ổn định 

và hoàn chỉnh về ý nghĩa. Hai phần này liên quan mật thiết và hỗ trợ cho nhau để 
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biểu hiện ý nghĩa của con người. Từ không chỉ biểu thị các sự vật hiện tượng đơn lẻ 

mà biểu thị cả một nhóm sự vật hiện tượng tập hợp lại theo một dấu hiệu nhất định, 

do đó từ có tính chất khái quát cao.  

- Theo tác giả Nguyễn Thiện Giáp – Từ vựng học Tiếng Việt, Hà Nội 

1985: Từ của Tiếng Việt là một chinh thể nhỏ nhất, có ý nghĩa dùng để tạo câu nói, 

nó có hình thức của một âm tiết, một “chữ” viết “rời” . 

Qua các định nghĩa trên cho thấy, dù chưa có sự thống nhất nhưng đã có quan 

điểm chung về Từ Tiếng Việt ở chỗ: Từ là đơn vị nhỏ nhất có ý nghĩa, có kết cấu vỏ 

ngữ âm bền vững, hoàn chỉnh, có chức năng gọi tên, được vận dụng độc lập, tái hiện 

tự do trong lời nói để tạo nên câu. 

1.3.2. Vốn từ  

Vốn từ của một ngôn ngữ là “tổng số và hệ thống toàn bộ từ và cụm từ cố định 

của ngôn ngữ đó”. Mỗi một ngôn ngữ phát triển có một khối lượng từ phong phú có 

thể lên tới hàng chục vạn từ. Vốn từ vựng của một ngôn ngữ bao gồm nhiều lớp từ, 

nhiều nhóm từ không đồng nhất và có đặc trưng khác nhau. Trong vốn từ vựng của bất 

kỳ ngôn ngữ nào cũng tồn tại những từ mới và những từ cũ, những từ phổ biến chung 

và những từ địa phương, những từ chuẩn mực và những từ vay mượn, từ chuyên môn . 

Ví dụ: Vốn từ của ngôn ngữ Tiếng Việt có nhiều từ vay mượn từ tiếng Hán 

hoặc tiếng Pháp (ghi - đông, gác – ba - ga... ) 

Với mỗi cá nhân, vốn từ không tỷ lệ thuận với vốn từ trong ngôn ngữ chung 

của cả cộng đồng mà nó phụ thuộc vào sự phát triển trí tuệ, nhận thức, văn hoá của 

mỗi cá nhân. Theo kết quả nghiên cứu của các nhà tâm lý học thì vốn từ của những 

người có trình độ văn hoá cao là khoảng 6000 - 9000 từ, của một nhà thiên tài là xấp xỉ 

20.000 từ. 

Dựa vào tần số sử dụng của các từ trong đời sống xã hội, người ta phân chia 

vốn từ thành hai loại: vốn từ tích cực và vốn từ thụ động. Vốn từ tích cực là những từ 

được con người nắm vững, có tần số sử dụng cao trong cuộc sống hằng ngày. Vốn từ 

thụ động: gồm những từ ít hoặc không được sử dụng. Đó là những từ không còn phù 

hợp với cuộc sống hiện tại (bao cấp, tem phiếu...) hoặc mang nghĩa riêng, chưa được 

sử dụng rộng rãi. 
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Đối với trẻ mầm non, vốn từ tích cực là những từ trẻ hiểu được và biết vận 

dụng trong các tình huống giao tiếp. Còn vốn từ thụ động là những từ trẻ chưa hiểu ý 

nghĩa hoặc có hiểu nhưng không biết vận dụng trong giao tiếp (không nói ra được). 

Như vậy nghiên cứu phát triển vốn từ cho trẻ không chỉ là mở rộng vốn từ, làm giàu 

vốn từ về mặt số lượng mà phải tích cực hoá vốn từ trong giao tiếp .  

1.3.3. Từ loại  

Từ loại là kết quả nghiên cứu vốn từ trên bình diện ngữ pháp. Đó là những lớp 

từ có chung ngữ pháp. Những đặc trưng của lớp từ đó được sử dụng là tiêu chuẩn tập 

hợp và phân loại .  

Theo tác giả Lê Biên trong cuốn “Từ loại Tiếng Việt hiện đại”, căn cứ vào 

chức năng cú pháp của từ, ông đã chia vốn từ Tiếng Việt thành hai loại lớn, đó là thực 

từ và hư từ: 

1. Thực từ: gồm các từ loại danh từ, động từ, tính từ, số từ, đại từ. 

2. Hư từ: gồm các loại từ định từ, phó từ, kết từ, tình thái từ . 

Tóm lại: Từ là đơn vị cơ bản để xây dựng câu, không có từ thì không có ngôn 

ngữ. Trẻ mẫu giáo được tiếp xúc thường xuyên với ngôn ngữ Tiếng Việt sẽ có cơ hội 

được hình thành khái niệm về từ, hiểu được ý nghĩa của từ và tập sử dụng vốn từ 

Tiếng Việt trong các tình huống giao tiếp một cách chủ động, tích cực, góp phần vào 

quá trình củng cố và phát triển tiếng Việt . 

1.3.4. Phát triển vốn từ 

Phát triển vốn từ cho trẻ là cơ sở của công tác phát triển ngôn ngữ. Bởi vì từ là 

đơn vị có nghĩa của lời nói, có thể dùng độc lập, bao gồm đầy đủ cả hai mặt: âm thanh 

và ý nghĩa. Trong từ phản ánh những sự vật, hiện tượng của thế giới xung quanh cũng 

như các đặc điểm của nó. Việc phát triển vốn từ cho trẻ phải được tiến hành cùng với 

việc mở rộng và nâng cao nhận thức của trẻ về thế giới xung quanh. Đây là hai mặt có 

quan hệ hữu cơ và không thể tách rời nhau. Trường mầm non có nhiệm vụ phát triển 

vốn từ cho trẻ cả về số lượng và chất lượng. Dạy trẻ không chỉ biết nhiều từ, mà còn 

phải hiểu từ, sử dụng từ đúng, loại ra những từ không đẹp trong lời nói của trẻ, dạy trẻ 

biết cách sử dụng một số biện pháp tu từ đơn giản trong giao tiếp hàng ngày. 
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Phát triển vốn từ được hiểu như là một quá trình lâu dài trẻ tích lũy vốn từ, 

hiểu nghĩa của từ và hình thành cách sử dụng từ trong các tình huống giao tiếp cụ thể. 

Trẻ chỉ lĩnh hội nghĩa của từ khi nào từ được sử dụng trong câu, trong lời nói. Vì vậy, 

công tác phát triển vốn từ cần được tiến hành chặt chẽ với việc phát triển ngôn ngữ 

mạch lạc ở trẻ. Xem xét quá trình hình thành và phát triển vốn từ ở trẻ, ta có thể thấy 

được trẻ lĩnh hội nghĩa cụ thể của từ và nội dung khái niệm của từ, nó có liên quan đến 

quá trình nhận thức của trẻ; đồng thời, trẻ còn lĩnh hội vốn từ như là một yếu tố của lời 

nói như cách sử dụng từ, dùng từ thay thế, dùng từ có mức độ khác nhau, dùng từ trái 

nghĩa, đồng nghĩa…, cách sử dụng từ trong câu. 

Phát triển vốn từ có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển toàn diện của trẻ. 

Lĩnh hội vốn từ là điều kiện quan trọng để phát triển trí tuệ và để giải quyết nhiệm vụ 

tích lũy và chính xác hóa biểu tượng, hình thành khái niệm, phát triển tư duy. Vốn từ 

nghèo nàn ảnh hưởng đến giao tiếp của trẻ. Cùng với việc phát triển vốn từ, chúng ta 

thực hiện nhiệm vụ giáo dục đạo đức và thẩm mỹ. 

Do đó, công tác phát triển vốn từ là hoạt động giáo dục có chủ định, có kế 

hoạch nhằm giúp trẻ lĩnh hội vốn từ có hiệu quả. 

1.3.5. Nội dung phát triển vốn từ 

Hiện nay, ở các trường mầm non đều áp dụng theo chương trình giáo dục mầm 

non mới của Bộ Giáo dục – Đào tạo ban hành vào tháng 7 năm 2009. Ở lĩnh vực phát 

triển ngôn ngữ cho trẻ, chương trình cũng đã đề cập và nêu rõ những nội dung ngôn 

ngữ cần phát triển cho trẻ là những gì và như thế nào, đòi hỏi trẻ phải nói và hiểu từ để 

sử dụng từ một cách chính xác. Với tác giả Nguyễn Xuân Khoa, ta cũng thấy được 

những điểm tương đồng đó. Tuy nhiên, ông đã đề cập và phân chia nội dung phát triển 

vốn từ một cách cụ thể hơn.   

Nguyễn Xuân Khoa đã phân chia nội dung phát triển vốn từ theo đề tài: những 

từ ngữ nói về cuộc sống riêng, những từ ngữ nói về cuộc sống xã hội và những từ ngữ 

nói về thế giới tự nhiên. 

1.3.5.1. Những từ ngữ về cuộc sống riêng 

Mở rộng thế giới đồ vật trong tầm nhìn của trẻ: cho trẻ tiếp xúc, gọi tên tất cả 

những đồ vật có trong nhà, trong lớp. Trẻ cần phải biết vật là từ chất gì, tính chất của 
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chúng, công dụng của những đồ vật ấy. Trẻ cần phân biệt những đặc điểm giống và 

khác nhau của vật. Yêu cầu trẻ biết so sánh vài đồ vật gần gũi với nhau để nói lên 

được những điểm khác nhau giữa chúng, ví dụ như so sánh quần và váy, bát với đũa… 

Trẻ phải nhớ được địa chỉ của trường mình học, nhận biết được môi trường 

xung quanh, để không bị mất phương hướng. 

Cần dạy cho trẻ sử dụng đúng các động từ chỉ hoạt động hàng ngày của trẻ 

như: ăn, ngủ, đội (mũ, nón), mặc (áo), cởi (giày, áo), chải, gấp, vò, cài, thay, thắt, 

rửa,… 

Dạy cho trẻ nói đúng các màu sắc: xanh, đỏ, trắng, đen, vàng, nâu, hồng, xanh 

lá cây, trắng nõn, đen xì, vàng da cam… 

1.3.5.2. Những từ ngữ về cuộc sống xã hội 

Cho trẻ biết thêm về những ngày lễ lớn của các dân tộc như: Ngày quốc tế 

Thiếu nhi (1 – 6), Ngày sinh nhật Bác (19 – 5), Ngày Nhà giáo Việt Nam (20 – 11), 

Ngày Giỗ tổ Hùng Vương, Tết Nguyên Đán… Ngoài ra còn có các ngày lễ hội khác 

diễn ra trong năm như: Noel (24 – 12), Ngày Quốc tế Phụ Nữ (8 – 3)… Giáo viên kể 

cho trẻ nghe về Bác, ngày sinh của Bác, quê hương Bác, nơi Bác làm việc (nhà sàn, 

phủ Chủ tịch), nơi Bác yên nghỉ sau khi Bác mất (lăng Bác ở Ba Đình, Hà Nội), tình 

thương yêu rộng lớn của Bác đối với thiếu niên, nhi đồng. 

Cho trẻ biết tên gọi một số cơ quan nhà nước, chức năng của các cơ quan đó: 

ủy ban, trường học, bệnh viện, đồn công an. Cho trẻ quan sát các công trình công 

cộng: nhà hát, rạp chiếu phim, công viên, sân vận động… Giáo viên nói cho trẻ biết về 

công dụng, chức năng, quá trình xây dựng chúng… 

Kể cho trẻ nghe về bộ đội, chức năng của bộ đội đối với Tổ quốc, với nhân 

dân. Cung cấp vốn từ cho trẻ về bộ đội, công an, nông dân, nhân dân, Tổ quốc, về các 

binh chủng như: bộ binh, không quân, hải quân. Giáo viên cung cấp nội dung vốn từ 

cho trẻ về biển đảo, quê hương. 

Cho trẻ biết thêm về một số phương tiện giao thông: xe đạp, xe máy, xích lô, ô 

tô, tàu hỏa (xe lửa), thuyền bè, ca nô, tàu thủy, máy bay. Dạy trẻ biết sử dụng đúng 

những động từ phù hợp với các phương tiện đó. Ví dụ: máy bay bay rất nhanh, thuyền 

trôi trên sông, xe máy phóng nhanh… 
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1.3.5.3. Những từ ngữ nói về thế giới tự nhiên 

Cho trẻ nói đúng mùi vị của một số loại quả, ví dụ: chuối, hồng, ổi, khi chín 

thì ngọt, khi còn xanh lại chát, ớt chín lại cay. Những loại quả có thể ăn ngay không 

cần nấu chín như nhãn, ổi, mãng cầu…; những loại quả phải nấu chín mới được ăn 

như bầu, bí, mướp… Những thứ rau có thể ăn ngay không cần nấu chín như những thứ 

rau thơm: mùi, hành, tía tô và một số loại xà lách; những thứ rau phải nấu chín mới ăn 

được như cải, su hào,… 

Cho trẻ gọi tên và so sánh những động vật tương đối giống nhau để nói lên 

những điểm khác nhau cơ bản giữa chúng. Ví dụ: so sánh các con vật như gà, vịt, 

ngan; chó, mèo, lợn; trâu, bò, ngựa; chuồn chuồn, bươm bướm… Cung cấp cho trẻ 

những động từ chỉ sự vận động của các loài vật, ví dụ: trâu, bò, lợn… đi; ếch, thỏ… 

nhảy; cua, kiến, rắn… bò; chim, gà… mổ (thóc, sâu); trâu, bò… gặm (cỏ). 

Giáo viên cung cấp cho trẻ những hiểu biết, vốn từ nói lên lợi ích và tác hại 

của một số loài vật như: chuột phá hoại mùa màng, mèo bắt chuột… Nói lên được 

cách chăm sóc và bảo vệ những con vật có ích, cách đề phòng và chống những con vật 

có hại. 

Mở rộng hiểu biết của trẻ về hiện tượng thiên nhiên, biết được đặc điểm của 

mùa đông, mùa hè, mùa nắng, mùa mưa. 

1.4. Giáo dục tích hợp ở bậc học mầm non 

Ngày nay, trong giáo dục mầm non, vấn đề cần hay không cần tích hợp các 

môn học cũng như các hoạt động giáo dục trẻ không đặt ra nữa mà hiển nhiên đã được 

khẳng định chắc chắn rằng, cần tích hợp các “tiết học”, các hoạt động của trẻ với nhau. 

Xu hướng tiếp cận tích hợp trong giáo dục mầm non cũng xuất phát từ nhận thức thế 

giới tự nhiên – xã hội con người nói chung và trẻ em lứa tuổi mầm non nói riêng là 

một tổng thể thống nhất. Trẻ được phát triển trong hoạt động và chỉ thông qua hoạt 

động mà hoạt động nào cũng liên quan đến nhiều lĩnh vực kiến thức, kỹ năng. Vì thế 

mà cần phải cung cấp cho trẻ những kiến thức, kinh nghiệm sống một cách tổng thể. 

Có nhiều cách tích hợp trong giáo dục mầm non và một trong những cách đó 

là tích hợp theo chủ đề. Phương pháp tiếp cận này dựa trên quan điểm giáo dục “lấy trẻ 

làm trung tâm”, giáo dục trẻ cần dựa trên đặc điểm cá nhân, phù hợp với nhu cầu, 
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hứng thú và nguyện vọng, sở thích của trẻ trên nguyên tắc tự nguyện, chủ động tích 

cực tham gia vào các hoạt động cá nhân, của nhóm ở nhà cũng như ở trường mầm non. 

Tổ chức hoạt động giáo dục tích hợp theo chủ đề cho trẻ được hiểu như là 

phương pháp đan cài, lồng ghép, đan xen các hoạt động giáo dục theo chủ đề một cách 

tự nhiên, hài hòa theo nhu cầu, hứng thú và nguyện vọng của trẻ trên cơ sở lấy hoạt 

động chủ đạo của lứa tuổi làm “hoạt động công cụ” để tích hợp các hoạt động khác 

nhằm thực hiện mục tiêu và nhiệm vụ giáo dục tích hợp ở bậc học Mầm non. Đây 

chính là quá trình tập hợp những tác động sư phạm phù hợp với khả năng và tiềm năng 

vốn có của trẻ nhằm hướng đến việc cung cấp cho trẻ cơ hội vận dụng kiến thức, kỹ 

năng trong những hoàn cảnh nhất định, phát huy thế mạnh của trẻ giúp trẻ tích cực tìm 

kiếm, lựa chọn và đưa ra quyết định của mình đồng thời tạo điều kiện thu hút trẻ tham 

gia vào các hoạt động khác nhau ở trường cũng như tạo cơ hội cho giáo viên hướng 

dẫn trẻ cách tìm hiểu khám phá về những vấn đề, sự kiện trong môi trường xung 

quanh. 

Phương pháp tổ chức hoạt động giáo dục tích hợp theo chủ đề chính là một 

phương pháp giáo dục mà ở đó một cá nhân hay một nhóm trẻ cùng nhau học tập, tìm 

kiếm khám phá và nghiên cứu sâu về một chủ đề mà trẻ đặc biệt quan tâm và có nhu 

cầu, hứng thú với nó. Từ một chủ đề đã được lựa chọn, trẻ em cùng nhau tiến hành các 

hoạt động tìm hiểu, khám phá, phát hiện và thu thập thông tin dưới sự trợ giúp của cô 

giáo nhằm lĩnh hội các biểu tượng về sự vật hiện tượng của môi trường xung quanh. 

Phương pháp này cung cấp cho trẻ cơ hội được học tập và luyện tập để trở 

thành “nhà chuyên môn” và tạo điều kiện cho giáo viên hướng dẫn trẻ cách tìm hiểu, 

khám phá về những vấn đề, sự kiện, hiện tượng trong môi trường tự nhiên và xã hội 

xung quanh. Chính trong quá trình tìm hiểu và khám phá ấy trẻ có cơ hội đặt ra những 

vấn đề hay câu hỏi dự đoán rồi tự tìm câu trả lời, điều này kích thích trẻ tích cực suy 

nghĩ, tích cực vận dụng các kỹ năng xã hội đã biết vào những tình huống, hoàn cảnh 

phù hợp có ý nghĩa với trẻ giúp trẻ phát triển kỹ năng giao tiếp, diễn đạt cũng như phát 

triển tư duy logic. 

Mục tiêu cơ bản của việc tổ chức hoạt động giáo dục tích hợp theo chủ đề ở 

trường mầm non là nhằm khai thác tiềm năng cũng như “thế giới tinh thần” của trẻ 
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hướng tới hình thành và phát triển các kiến thức, kỹ năng, xu hướng và cảm nhận của 

nó cả về trí tuệ, đạo đức, tình cảm và thẩm mỹ… 

1.5. Hoạt động vui chơi và trò chơi học tập đối với sự phát triển ngôn ngữ của 

trẻ mẫu giáo 4 – 5 tuổi 

1.5.2. Khái niệm hoạt động vui chơi và trò chơi với sự phát triển ngôn ngữ 

của trẻ mẫu giáo 4 – 5 tuổi 

Vui chơi là một loại hoạt động sống của con người, cùng với lao động và học 

tập, vui chơi và giải trí làm cho cuộc sống của con người thêm phong phú. Hơn bất cứ 

lứa tuổi nào khác, trẻ nhỏ có nhu cầu chơi vô cùng to lớn, chúng chạy nhảy, chơi đùa 

không biết mệt, chúng say mê với các trò chơi như “Mèo đuổi chuột”, “Bịt mắt bắt 

dê”, “Bán hàng”… Vui chơi là người bạn đường của tuổi thơ, vui chơi luôn đem lại 

cho trẻ sự thoải mái, thỏa mãn, phấn chấn. Đối với trẻ nhỏ, “việc chơi không bao giờ 

kết thúc, trò chơi nọ tiếp nối trò chơi kia làm nên cuộc sống đầy hạnh phúc cho các 

cháu” [5]. Trong khi chơi, trẻ hoạt động sôi nổi, thật hết mình và thật chủ động như 

chính cuộc sống của mình vậy. 

Hoạt động vui chơi là một hoạt động lý thú nhưng cũng rất phức tạp. Các nhà 

khoa học đã có quan niệm khác nhau về hoạt động vui chơi của trẻ em lứa tuổi mầm 

non. 

Theo G.Spencer – nhà triết học, nhà xã hội học và nhà sư phạm người Anh 

cho rằng, chơi chính là sự giải tỏa năng lượng dư thừa ở trẻ em như những con vật 

non. Theo ông, những năng lượng dư thừa ở cơ thể con vật non không được sử dụng 

trong hoạt động thực nên đã được tiêu khiển qua việc bắt chước các hành động thực đó 

bằng trò chơi. Ở trò chơi, trẻ em là sự bắt chước của bản thân và người lớn. Nhà tâm lý 

học Thụy Sĩ G.Piaget coi trò chơi là một trong những hoạt động trí tuệ của trẻ, tạo ra 

sự thích nghi của trẻ với môi trường. Theo ông, sự thích nghi thực chất là sự thiết lập 

mối cân bằng giữa cơ thể với môi trường. Sự cân bằng này diễn ra trong quá trình 

đồng hóa và điều ứng. Còn với bác sĩ người Áo S.Freud đã cho rằng trò chơi là sự giải 

tỏa những dồn nén, đem lại cho con người những hứng khởi, bù đắp những thiếu hụt, 

khiếm khuyết. 
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Các nhà tâm lý học, giáo dục học Macxit coi trò chơi như là một hoạt động 

đặc trưng của xã hội loài người, phản ánh cuộc sống lao động, sinh hoạt của con 

người. Trò chơi của trẻ em không có nguồn gốc sinh học mà có nguồn gốc xã hội, 

được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác thông qua con đường giáo dục. Theo 

G.V.Plêkhanov, trò chơi là cầu nối các thế hệ với nhau, là phương tiện chuyển tải 

thành tựu văn hóa từ đời này sang đời khác. Còn với ông Đ.B.Enconhin cho rằng, nhu 

cầu và sự ham hiểu biết về thế giới xung quanh chính là nguồn gốc, động lực giúp trẻ 

tích cực hoạt động trong trò chơi. 

Một số nghiên cứu về trò chơi của các nhà tâm lý học, giáo dục học phương 

Tây như Vallon, N.Khrixtencer… cũng chỉ ra rằng, trò chơi của trẻ là sự phản ánh 

cuộc sống, là hoạt động của chúng được quy định bởi những điều kiện xã hội. Trẻ nhắc 

lại những ấn tượng đã được trải nghiệm vào trò chơi một cách có chọn lọc. Theo họ, 

trò chơi không phải là bất biến, nó phản ánh hiện thực xã hội luôn vận động và phát 

triển. 

Để tham gia vào một trò chơi, trẻ không chỉ thể hiện hành động của mình mà 

trẻ còn phải sử dụng ngôn ngữ để diễn tả cho bạn cùng chơi hiểu được điều trẻ muốn 

làm và muốn nói. Khi ngôn ngữ của trẻ phát triển tốt sẽ giúp cho quá trình chơi của trẻ 

diễn ra một cách dễ dàng và sẽ mang lại một kết quả tốt khi chơi.  

Từ những điều trên, dưới góc độ lý thuyết hoạt động, ta có thể hiểu: chơi là 

một hoạt động mà động cơ của nó nằm trong quá trình chơi chứ không phải nằm trong 

kết quả của hoạt động, khi chơi, trẻ không chú tâm vào một lợi ích thiết thực nào cả, 

trong trò chơi, các mối quan hệ giữa con người với tự nhiên và xã hội được mô phỏng 

lại, chơi mang lại cho trẻ trạng thái tinh thần vui vẻ, phấn chấn, dễ chịu. 

Bên cạnh đó, mặc dù chơi là hoạt động của trẻ, nhưng vẫn cần có sự tổ chức, 

hướng dẫn của người lớn để giúp trẻ làm quen với phương thức hành động của trò 

chơi. Vì vậy, ta có thể hiểu rằng, hoạt động vui chơi là một trong các loại hình hoạt 

động của trẻ ở trường mầm non, là hoạt động chủ đạo của trẻ mẫu giáo được người lớn 

tổ chức, hướng dẫn nhằm giúp trẻ thỏa mãn các nhu cầu vui chơi và nhận thức, đồng 

thời nhằm giáo dục và phát triển toàn diện cho trẻ lứa tuổi này. 
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1.5.2. Trò chơi học tập 

1.5.2.1. Khái niệm 

Mỗi dạng trò chơi ở trẻ mẫu giáo có sắc thái nhất định và có tác dụng nhất 

định đối với sự hình thành và phát triển tâm lý – nhân cách. Sự phân biệt ý nghĩa, tác 

dụng của mỗi loại trò chơi đối với sự phát triển tâm lý – nhân cách của trẻ chỉ mang 

tính tương đối. nhìn chung, mọi trò chơi đều hướng đến sự phát triển của trẻ. Tuy 

nhiên, mỗi trò chơi có một thế mạnh riêng. Theo Nguyễn Ánh Tuyết: “Trò chơi là 

phương tiện để trẻ học làm người” [15]. Đúng vậy, mọi trò chơi ở trẻ mẫu giáo đều diễn 

ra sự học. Song mỗi trò chơi giúp trẻ học một kiểu. 

Trò chơi học tập thực chất là một trò chơi có định hướng đối với sự phát triển 

trí tuệ của trẻ mẫu giáo. Theo E.I.Chikhieva “Trò chơi đó được gọi là trò chơi học tập 

hay trò chơi dạy học là vì trò chơi đó gắn liền với một mục đích dạy học nhất định và 

đòi hỏi cần phải có tài liệu dạy học phù hợp kèm theo”. Còn P.G.Xamarucova cho 

rằng, loại trò chơi được xem là trò chơi học tập “đó là những trò chơi có nhiệm vụ chủ 

yếu là giáo dục và phát triển trí tuệ cho trẻ em”. 

Từ những điều trên, các nhà nghiên cứu về trò chơi, đặc biệt là về sự phân loại 

trò chơi của trẻ em mẫu giáo cho phép khẳng định, trò chơi học tập thuộc nhóm trò 

chơi có luật, thường do người lớn nghĩ ra cho trẻ chơi và dùng nó vào mục đích giáo 

dục và dạy học, hướng tới việc phát triển hoạt động trí tuệ cho trẻ. 

1.5.2.2. Đặc điểm 

Xét về cấu trúc thì trò chơi học tập bao giờ cũng có một cấu trúc rõ ràng và 

xác định khác hẳn với các dạng trò chơi khác và sự luyện tập. Cấu trúc của trò chơi 

học tập gồm ba thành tố: nhiệm vụ nhận thức (nội dung chơi), các hành động chơi 

(thao tác chơi) và luật chơi (quy tắc chơi). Nhiệm vụ nhận thức chính là nội dung chơi 

có tính chất như một bài toán mà trẻ phải dựa trên các điều kiện đã cho, mỗi trò chơi 

học tập có nhiệm vụ nhận thức của mình, chính điều đó làm cho trò chơi này khác với 

trò chơi kia. Hành động chơi là những động tác trẻ làm trong lúc chơi, nó là một thành 

tố đặc trưng của trò chơi học tập. Luật chơi cũng là một thành tố không thể thiếu của 

trò chơi học tập, trong trò chơi chứa đựng các luật chơi, đó là những quy định mà nhất 

thiết trẻ phải tuân thủ trong khi chơi, nếu phá vỡ chúng thì trò chơi cũng bị phá vỡ 
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theo. L.X.Vưgốtxki cũng đã nhận xét “Luật chơi càng chính xác bao nhiêu thì trò chơi 

càng căng thẳng và quyết liệt bấy nhiêu”. Như vậy, nhiệm vụ nhận thức, các hành 

động chơi và luật chơi là những thành tố bắt buộc của trò chơi học tập. Tuy nhiên, 

trong thực tiễn ở trường mầm non, những khái niệm này không phải bao giờ cũng 

được phân biệt rạch ròi, đôi khi luật chơi đồng thời là các hành động chơi. Trong trò 

chơi học tập thì ba thành tố có liên quan chặt chẽ với nhau và chỉ cần thiếu một trong 

ba thành tố trên thì đều không thể tiến hành trò chơi được. 

Trò chơi học tập bao giờ cũng có một kết quả nhất định, trẻ cảm nhận được kết 

quả hành động của mình: đoán đúng hay sai, nói đúng tên và công dụng của đồ vật… 

Kết quả này sẽ mang lại niềm vui đối với trẻ, thúc đẩy tính tích cực, củng cố và phát 

triển vốn hiểu biết của trẻ. 

Trong trò chơi học tập, luôn tồn tại mối quan hệ qua lại giữa cô và trẻ, và giữa 

trẻ với nhau. Quan hệ này do nhiệm vụ chơi, hành động chơi hay luật chơi quy định. 

Cô có thể là người tổ chức trẻ chơi, có thể là người tham gia cùng với trẻ, trong mọi 

trường hợp, trò chơi phụ thuộc vào cô giáo – người tổ chức, điều khiển trò chơi. 

Tính tự lập và sáng kiến của trẻ được thể hiện trong quá trình trẻ thực hiện các 

thao tác chơi, hành động chơi. Trẻ tự lựa chọn các phương thức hành động trong việc 

vận dụng linh hoạt, sáng tạo những hiểu biết của mình để giải quyết nhiệm vụ chơi 

một cách có hiệu quả. 

1.5.2.3. Ý nghĩa 

Trò chơi học tập là phương tiện, con đường cơ bản để phát triển trí tuệ cho trẻ 

mầm non. Trò chơi học tập phù hợp với đặc điểm phát triển của trẻ trong việc rèn 

luyện sự nhạy bén, khéo léo và linh hoạt. Đồng thời, trò chơi học tập còn là phương 

pháp, hình thức củng cố, chính xác hóa các biểu tượng và cung cấp các biểu tượng và 

tri thức mới cho trẻ. Khi tham gia vào trò chơi học tập, trẻ phải suy nghĩ, vận dụng tri 

thức mà mình đã có để giải quyết nhiệm vụ học tập chứa trong nội dung chơi. Vì vậy, 

trò chơi học tập được xem là phương tiện để rèn các thao tác tư duy và phát triển trí 

tưởng tượng cho trẻ. Ngoài ra, trò chơi học tập còn phát triển ngôn ngữ, sự tập trung 

chú ý của trẻ mẫu giáo. 
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Bên cạnh đó, trò chơi học tập còn là phương tiện phát triển các năng lực hoạt 

động trí tuệ cho trẻ như: tính độc lập, chủ động, tư duy linh hoạt, sáng tạo và trò chơi 

học tập mang lại niềm vui cho trẻ. 

Tóm lại, trò chơi học tập đối với trẻ mẫu giáo được sử dụng vừa là phương 

tiện củng cố tri thức, rèn luyện kỹ năng, vừa là hình thức và phương pháp tổ chức dạy 

học, nó có tác dụng kích thích cho trẻ phát huy tính tích cực, tính sáng tạo trong hoạt 

động nhận thức nhờ các tình huống chơi hấp dẫn. 

1.5.2.4. Phân loại 

Trên thực tế vẫn chưa có một ý kiến thống nhất về cách phân loại trò chơi học 

tập. Do đó, các nhà nghiên cứu về trò chơi học tập cũng đưa ra nhiều cách để phân 

loại, mỗi cách dựa theo một điểm tựa nhất định. 

Dựa trên phương tiện tổ chức, trò chơi học tập có các loại sau: 

• Trò chơi học tập với đồ vật, đồ chơi, tranh ảnh… 

• Trò chơi lô tô. 

• Trò chơi học tập bằng lời. 

• Trò chơi âm nhạc. 

Dựa trên nhiệm vụ học tập được đưa vào trò chơi, trò chơi học tập bao gồm: 

• Trò chơi học tập nhằm cung cấp biểu tượng, tri thức mới. 

• Trò chơi học tập nhằm củng cố tri thức, biểu tượng đã học. 

Dựa trên ý nghĩa của trò chơi đối với sự phát triển của trẻ, trò chơi học tập 

gồm: 

• Trò chơi học tập nhằm rèn luyện sự nhạy bén của các giác quan. Phát 

triển óc quan sát, và khả năng định hướng trong không gian và thời gian cho trẻ. 

• Trò chơi nhằm cung cấp biểu tượng, tri thức mới và củng cố biểu tượng, 

tri thức đã biết. 

• Trò chơi rèn luyện các thao tác tư duy, óc tưởng tượng sáng tạo. 

• Trò chơi nhằm phát triển ngôn ngữ. 

• Trò chơi nhằm rèn luyện khả năng tập trung chú ý và sự nỗ lực ý chí của 

trẻ. 
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Tuy nhiên, sự phân loại trên đây chỉ có ý nghĩa tương đối bởi lẽ nhiều trò chơi 

học tập đã phản ánh đầy đủ các tiêu chí phân loại trò chơi học tập nêu trên. 

1.5.3. Ý nghĩa của trò chơi học tập đối với sự phát triển vốn từ của trẻ mẫu 

giáo 4 – 5 tuổi 

Ngay từ thời xa xưa, trò chơi học tập của trẻ mẫu giáo đã xuất hiện. Mỗi một 

dân tộc đều nghĩ ra cho con em của mình những trò chơi và đồ chơi lý thú, hấp dẫn 

nhằm thông qua chúng để giáo dục và dạy trẻ học tập, như dạy tiếng mẹ đẻ, dạy trẻ 

học đếm, làm tính, cho trẻ làm quen với môi trường xung quanh… Trò chơi học tập 

dân gian mang tính học tập và giàu xúc cảm, vì thế chúng không những điều khiển 

được các mối quan hệ qua lại giữa trẻ với nhau mà còn phát triển tính hài hước, tính 

tích cực của trẻ trong khi chơi. Những công trình nghiên cứu của các nhà khoa học 

trên thế giới đều thống nhất cho rằng, trò chơi học tập có một ý nghĩa quan trọng đối 

với việc giáo dục và phát triển nhân cách nói chung và trí tuệ của trẻ mẫu giáo nói 

riêng. 

Việc dạy học cho trẻ mẫu giáo bằng các trò chơi học tập đã tạo cho chúng khả 

năng giải quyết nhiệm vụ nhận thức dưới hình thức chơi nhẹ nhàng, không bị áp đặt, 

nâng cao hứng thú của trẻ, phát triển khả năng tập trung chú ý, tạo điều kiện thuận lợi 

cho những hành động có định hướng phù hợp với lời chỉ dẫn của giáo viên và đảm bảo 

cho việc lĩnh hội tri thức, kỹ năng một cách tốt hơn. Những nhiệm vụ chơi và hành 

động chơi đòi hỏi trẻ tích cực huy động các tri thức, kỹ năng, kỹ xảo của mình để đạt 

được kết quả mà trò chơi đã đặt ra. 

Trò chơi học tập có ý nghĩa rất quan trọng, nó là phương tiện để phát triển trí 

tuệ, giáo dục một số phẩm chất  đạo đức cho trẻ. Trong lĩnh vực phát triển trí tuệ, trò 

chơi học tập chính là một phương tiện phát triển ngôn ngữ, sự tập trung chú ý của trẻ 

mẫu giáo. Trong quá trình chơi, trẻ phải sử dụng các giác quan và ngôn ngữ (nói to) 

của mình để thực hiện các thao tác chơi, nhiệm vụ chơi. Do đó, ngôn ngữ của trẻ trở 

nên mạch lạc và phát triển. Trẻ 4 – 5 tuổi sẽ biết chú ý đến nhiệm vụ và luật chơi hơn, 

tuy nhiên, chúng vẫn thích thú đến quá trình chơi nhiều hơn là kết quả chơi. Chính quá 

trình chơi đó đã giúp trẻ tích cực nhận thức được nội dung chơi và giúp trẻ sử dụng 

vốn từ để giải quyết vấn đề một cách phong phú hơn. Các trò chơi học tập bằng lời nói 
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kết hợp với hành động chơi đa dạng khi tham gia chơi càng làm tăng phần hấp dẫn của 

chúng với trẻ mẫu giáo 4 – 5 tuổi. Khi chơi loại trò chơi này, trẻ học cách dựa vào 

những biểu tượng đã có và dùng lời nói giải quyết nhiệm vụ nhận thức trong những 

hoàn cảnh mới. Trên cơ sở những dấu hiệu chung dần dần trẻ hiểu được ý nghĩa tổng 

quát của từ và chúng có thể độc lập thực hiện nhiệm vụ trí tuệ, như miêu tả đồ vật, 

phân biệt dấu hiệu đặc trưng của đồ vật, đoán đồ vật qua sự miêu tả, tìm sự giống và 

khác nhau giữa các vật… Việc sử dụng trò chơi học tập với việc phát triển vốn từ giúp 

trẻ hứng thú với việc học từ mới, ôn lại các từ cũ và khắc sâu hơn, bên cạnh đó, trẻ còn 

được chơi, quên đi nhiệm vụ chính là học, giúp trẻ tránh buồn chán và mệt mỏi, ngoài 

ra chính những trò chơi học tập đó sẽ giáo dục trẻ những kỹ năng sống. 
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KẾT LUẬN CHƯƠNG 1 
 

Phát triển ngôn ngữ cho trẻ là một trong những mục tiêu quan trọng nhất của 

giáo dục mầm non. Ngôn ngữ là công cụ để trẻ giao tiếp, học tập và vui chơi. Ngôn 

ngữ giữ vai trò quyết định sự phát triển của tâm lý trẻ em. Bên cạnh đó, ngôn ngữ còn 

là phương tiện để giáo dục trẻ một cách toàn diện bao gồm sự phát triển về đạo đức, tư 

duy nhận thức và các chuẩn mực hành vi văn hoá. Để trẻ có thể tự tin giao tiếp tốt, 

chúng ta cần cung cấp vốn từ cho trẻ nhiều hơn nữa. Hiện tại, trẻ mẫu giáo 4 – 5 tuổi 

có số lượng vốn từ tương đối nhiều, khoảng 1200 – 2000 từ, nội dung vốn từ đó xoay 

quanh ba đề tài: những từ ngữ nói về cuộc sống riêng, những từ ngữ về cuộc sống xã 

hội, những từ ngữ về thế giới tự nhiên. Chúng ta cần dựa vào các khía cạnh đó và vốn 

từ của trẻ hiện tại mà phát triển hơn nữa. 

Trò chơi học tập thuộc nhóm trò chơi có quy luật, thường do người lớn nghĩ ra 

và dùng nó vào mục đích giáo dục và dạy học, hướng tới việc phát triển trí tuệ cho trẻ. 

Trong lĩnh vực phát triển trí tuệ, trò chơi học tập chính là một phương tiện phát triển 

ngôn ngữ, sự tập trung chú ý của trẻ mẫu giáo. Trong quá trình chơi, trẻ phải sử dụng 

các giác quan và ngôn ngữ (nói to) của mình để thực hiện các thao tác chơi, nhiệm vụ 

chơi. Trò chơi học tập giúp trẻ phân tích khá tốt quá trình chơi, trên cơ sở những dấu 

hiệu chung dần dần trẻ hiểu được ý nghĩa tổng quát của từ và chúng có thể độc lập 

thực hiện nhiệm vụ trí tuệ, như miêu tả đồ vật, phân biệt dấu hiệu đặc trưng của đồ vật, 

đoán đồ vật qua sự miêu tả, tìm sự giống và khác nhau giữa các vật… Việc sử dụng trò 

chơi học tập với việc phát triển vốn từ  giúp trẻ hứng thú với việc học từ mới, ôn lại 

các từ cũ và khắc sâu hơn, bên cạnh đó, trẻ còn được chơi, quên đi nhiệm vụ chính là 

học, giúp trẻ tránh buồn chán và mệt mỏi, ngoài ra chính những trò chơi học tập đó sẽ 

giáo dục trẻ những kỹ năng sống. 

Ở chương 2, chúng tôi sẽ tiến hành khảo sát thực trạng sử dụng trò chơi học 

tập nhằm phát triển vốn từ cho trẻ mẫu giáo 4 – 5 tuổi. 
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CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG VIỆC THIẾT KẾ TRÒ CHƠI HỌC TẬP 

NHẰM PHÁT TRIỂN VỐN TỪ CHO TRẺ MẪU GIÁO 4 – 5 TUỔI 
 

2.1. Khái quát khảo sát thực trạng 

2.1.1. Mục đích khảo sát 

Nhằm đánh giá tình hình chung của việc thiết kế và tổ chức trò chơi học tập 

cho trẻ mẫu giáo 4 – 5 tuổi nhằm phát triển vốn từ. 

2.1.2. Đối tượng khảo sát 

40 giáo viên đang giảng dạy ở các lớp mẫu giáo 4 – 5 tuổi. 

80 rẻ đang học ở các lớp mẫu giáo 4 – 5 tuổi. 

2.1.3. Địa bàn khảo sát 

Do thời gian hạn chế nên ở khóa luận này chúng tôi chỉ tiến hành điều tra thực 

trạng ở các trường thuộc khu vực thành phố Hồ Chí Minh. 

Các trường được điều tra: 

- Trường Mầm non Quận – Quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. 

- Trường Mầm non tư thục Hươu Cao cổ - Quận 6, thành phố Hồ Chí Minh. 

- Trường Mầm non Hoa Mai – Quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. 

2.1.4. Nội dung khảo sát 

Tìm hiểu ý kiến của giáo viên về việc thiết kế và tổ chức trò chơi học tập cho 

trẻ mẫu giáo 4 – 5 tuổi nhằm phát triển vốn từ. 

Tìm hiểu việc phát triển vốn từ của trẻ mẫu giáo 4 – 5 tuổi. 

2.1.5. Phương pháp khảo sát 

- Phương pháp điều tra bằng phiếu câu hỏi an – két: 

Chúng tôi sử dụng phiếu câu hỏi an – két để tìm hiểu nhận thức của giáo viên 

về việc thiết kế trò chơi học tập cho trẻ mẫu giáo 4 – 5 tuổi nhằm phát triển vốn từ. 

Ngoài ra, phiếu câu hỏi an – két còn được chúng tôi sử dụng để tìm hiểu về việc giáo 

viên tổ chức trò chơi phát triển vốn từ cho trẻ có hiệu quả hay không và những khó 

khăn của giáo viên về việc thiết kế trò chơi học tập giúp trẻ phát triển vốn từ. 

- Phương pháp đàm thoại: 
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Chúng tôi sử dụng phương pháp này để trò chuyện với trẻ về các hình ảnh mà 

chúng tôi đưa ra nhằm đánh giá tình hình chung của việc phát triển vốn từ của trẻ mẫu 

giáo 4 – 5 tuổi hiện nay. Ngoài ra chúng tôi còn sử dụng phương pháp này trò chuyện 

với giáo viên những vấn đề có liên quan đến lĩnh vực chúng tôi đang nghiên cứu. 

- Phương pháp thống kê toán học: Chúng tôi sử dụng phương pháp này để 

thống kê các số liệu thu thập được. 

- Phương pháp quan sát: 

Chúng tôi sử dụng phương pháp này để quan sát các giáo án tích hợp nội dung 

phát triển vốn từ cho trẻ. Từ đó đưa ra những nhận xét có liên quan đến vấn đề mà 

chúng tôi đang nghiên cứu. 

2.2. Phân tích kết quả khảo sát thực trạng 

2.2.1. Thực trạng nhận thức của giáo viên về việc thiết kế và tổ chức trò 

chơi phát triển vốn từ cho trẻ mẫu giáo 4 – 5 tuổi 

Câu hỏi 1: Chương trình giáo dục mà trường cô đang thực hiện là chương 

trình: 

Khi đi đến các trường mầm non để điều tra, chúng tôi đã nhận thấy rằng, hiện 

nay hầu hết các trường mầm non đều đang thực hiện chương trình chăm sóc – giáo dục 

mầm non theo hướng mới. Chính vì thế, việc phát triển cho trẻ ở cả năm lĩnh vực đều 

hết sức quan trọng. Và lĩnh vực phát triển ngôn ngữ cho trẻ cũng rất được quan tâm ở 

các trường. Tuy nhiên, việc phát triển ngôn ngữ cho trẻ nói chung và phát triển vốn từ 

cho trẻ nói riêng vẫn chưa được thực hiện một cách độc lập, giáo viên cung cấp các từ 

ngữ cho trẻ thường vào những lúc sinh hoạt hằng ngày bằng những câu đối thoại hay 

trò chuyện cùng trẻ, vốn từ vẫn chưa được quan tâm nhiều ở các tiết học hay chưa 

được đưa vào một trò chơi cụ thể. Chúng thường là một hoạt động nhỏ được lồng ghép 

vào các hoạt động lớn của tiết học như làm quen môi trường xung quanh, âm nhạc, 

làm quen tác phẩm văn học… Do đó, việc trẻ nói từ ngữ có chính xác hay không vẫn 

chưa được chú ý nhiều. 
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Câu 2: Theo cô, việc thiết kế trò chơi giúp trẻ phát triển vốn từ là cần thiết ? 

Ở câu hỏi này, chúng tôi đưa ra hai đáp án để giáo viên lựa chọn để thấy được 

tầm quan trọng của việc thiết kế trò chơi phát triển vốn từ cho trẻ. Chúng tôi đã thống 

kê được số liệu như sau:  

Bảng 2.1. Khảo sát mức độ nhận thức của giáo viên về việc thiết kế trò chơi phát 

triển vốn từ cho trẻ. 

STT Mức độ nhận thức Số ý kiến Tỷ lệ % 

1 Có 40/40 100% 

2 Không 0/40 0% 

 

Nhìn vào bảng thống kê ta thấy, tổng số lượng phiếu trả về là 40/40 phiếu đều 

nhận được ý kiến của các giáo viên mầm non là việc thiết kế trò chơi giúp trẻ phát 

triển vốn từ là có cần thiết, chiếm 100%. Việc này cho thấy các giáo viên đã nhận thấy 

được tầm quan trọng của việc phát triển vốn từ cho trẻ, vốn từ của trẻ tốt sẽ hỗ trợ rất 

nhiều cho ngữ pháp và lời nói mạch lạc của trẻ sau này, đó sẽ tạo một tiền đề tốt để trẻ 

có thể chuẩn bị cho mình vào các cấp học sau. 

Câu 3: Cô thường tổ chức trò chơi phát triển vốn từ trong giờ hoạt động : 

Bảng 2.2. Khảo sát mức độ xuất hiện của trò chơi phát triển vốn từ khi giáo viên 

tổ chức. 

STT Giờ hoạt động Số ý kiến Tỷ lệ % 

1 
Làm quen môi trường 

xung quanh 
30/40 75% 

2 Toán 6/40 15% 

3 Tạo hình 8/40 20% 

4 Thể chất 4/40 10% 

5 
Làm quen tác phẩm văn 

học 
32/40 80% 

6 Âm nhạc 16/40 40% 
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Đối với ngành Giáo dục Mầm non, có tất cả 7 giờ hoạt động chính, và thông 

qua bảng khảo sát, chúng tôi thấy rằng các giáo viên mầm non đều có tổ chức trò chơi 

phát triển vốn từ cho trẻ ở mọi giờ hoạt động, tuy nhiên mức độ xuất hiện không giống 

nhau. Có 30 giáo viên đã tổ chức trò chơi phát triển vốn từ ở giờ hoạt động làm quen 

môi trường xung quanh, ở giờ hoạt động này, trẻ được tiếp xúc với nhiều biểu tượng 

mới của môi trường xung quanh, do đó tỷ lệ giáo viên tổ chức trò chơi phát triển vốn 

từ cũng chiếm khá cao (75%), nhờ vậy mà vốn từ của trẻ cũng sẽ được tăng cao hơn 

khi tham gia trò chơi. Tuy nhiên, mức độ tổ chức trò chơi ở giờ hoạt động làm quen 

môi trường xung quanh vẫn không chiếm cao bằng ở giờ làm quen với tác phẩm văn 

học (80%) với tổng số phiếu là 32/40 phiếu. Các giáo viên đã cho rằng, khi tham gia 

vào hoạt động làm quen với các tác phẩm văn học, trẻ được trải nghiệm với nội dung 

câu chuyện, với lời thoại của các nhân vật, trẻ sẽ hứng thú hơn, trẻ sẽ tự kể lại chuyện 

hay đóng vai các nhân vật trong truyện, nhờ đó mà vốn từ của trẻ sẽ tăng nhanh, chính 

vì vậy mà tỷ lệ giáo viên tổ chức trò chơi phát triển vốn từ ở giờ hoạt động làm quen 

tác phẩm văn học chiếm cao nhất. 

Ngoài ra, mức độ giáo viên tổ chức trò chơi phát triển vốn từ vẫn được xuất 

hiện ở các giờ hoạt động còn lại. Tỷ lệ xuất hiện của trò chơi chiếm thứ 3 là giờ hoạt 

động âm nhạc (40%) với số phiếu là 16/40 phiếu. 

Có 8/40 giáo viên đã tổ chức trò chơi phát triển vốn từ ở giờ hoạt động tạo 

hình, chiếm tỷ lệ 20%. 

Có 6/40 giáo viên đã tổ chức trò chơi phát triển vốn từ ở giờ hoạt động làm 

quen với toán, chiếm tỷ lệ 15%. 

Có 4/40 giáo viên đã tổ chức trò chơi phát triển vốn từ ở giờ hoạt động thể 

chất, chiếm tỷ lệ 10%. 
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Câu 4: Thái độ của trẻ khi tham gia trò chơi phát triển vốn từ : 

Bảng 2.3. Khảo sát mức độ trẻ hứng thú khi tham gia trò chơi phát triển vốn từ. 

STT Mức độ Số phiếu Tỷ lệ % 

1 Hứng thú 35/40 87.5% 

2 Bình thường 5/40 12.5% 

3 Không hứng thú 0/40 0% 

 

Đối với trẻ lứa tuổi mầm non “học mà chơi, chơi mà học”, ta có thể hiểu rằng 

trẻ thích được chơi, thích được tự thể hiện mình trong mọi hoạt động, và trẻ sẽ được 

học khi tham gia vào các trò chơi, tùy vào mỗi trò chơi sẽ mang mục đích phát triển 

khác nhau cho trẻ, chính vì được chơi nên trẻ sẽ không bị bò gò trong bất kì tiết học 

nào.Ta biết rằng, trẻ ở lứa tuổi này chỉ có thể tập trung trong một thời gian ngắn và rất 

mau chóng chán với những tiết học chỉ có chữ và chữ. Do đó, việc trẻ hứng thú với các 

trò chơi mà giáo viên tổ chức là điều tất yếu. Qua bảng khảo sát, ta dễ dàng nhận ra 

rằng, mức độ trẻ hứng thú với các trò chơi phát triển vốn từ chiếm tỷ lệ khá cao 87.5% 

với số phiếu là 35/40 phiếu. Bên cạnh đó, sẽ có những mức độ trẻ không hứng thú và 

tỏ ra bình thường khi tham gia trò chơi, và những mức độ đó chỉ chiếm một tỷ lệ nhỏ 

của bảng khảo sát, với mức độ bình thường có 5/40 phiếu, chiếm 12.5% và mức độ 

không hứng thú là 0/40 phiếu. Qua đó, ta có thể thấy rằng, trẻ sẽ rất hứng thú khi tham 

gia vào các trò chơi do giáo viên tổ chức, đó sẽ là một động lực để thúc đẩy các giáo 

viên tổ chức trò chơi phát triển vốn từ cho trẻ nhiều hơn nữa. 

Câu 5: Cô có hay thay đổi các trò chơi cho trẻ : 

Khi khảo sát câu hỏi này, chúng tôi đã nhận được câu trả lời mang tính khách 

quan của các giáo viên, chúng được thể hiện ở bảng sau: 
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Bảng 2.4. Khảo sát mức độ thay đổi trò chơi phát triển vốn từ cho trẻ. 

STT Mức độ thay đổi Số phiếu Tỷ lệ % 

1 Thường xuyên 32/40 80% 

2 Thỉnh thoảng 8/40 20% 

3 Ít khi 0/40 0% 

4 Không bao giờ 0/40 0% 

 

Khảo sát mức độ thay đổi trò chơi phát triển vốn từ cho trẻ, chúng tôi nhận 

được rằng, có 32/40 giáo viên thường xuyên thay đổi trò chơi cho trẻ, chiếm tỷ lệ 80%. 

Khi được hỏi lý do vì sao, giáo viên đã cho biết, trẻ rất dễ chán với những trò chơi nếu 

được tổ chức nhiều lần, trẻ sẽ không còn hứng thú và tiết học sẽ không còn đọng lại ở 

trẻ được gì. Ngoài ra, trò chơi thay đổi nhiều lần thì vốn từ của trẻ cũng sẽ được tăng 

cao. Với mức độ thỉnh thoảng thay đổi trò chơi, chúng tôi nhận được 8/40 phiếu, 

chiếm 20% tỷ lệ còn lại. Còn với mức độ ít khi và không bao giờ, chúng tôi nhận được 

0/40 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%, đồng thời cũng có thể hiểu rằng các giáo viên mầm non 

hiện nay cũng đã và đang tích cực trong việc tổ chức và thay đổi các trò chơi phát triển 

vốn từ cho trẻ, đó là một mặt tích cực mà các giáo viên cần phải phát huy. 

Câu 6: Khi thiết kế một trò chơi mới, cô thường gặp khó khăn về : 

Với câu hỏi khảo sát này, chúng tôi đã nhận được nhiều ý kiến khác nhau, tuy 

nhiên đa số các ý kiến cũng chỉ nghiêng về 3 lựa chọn chúng tôi đưa ra. Bảng khảo sát 

sau sẽ làm rõ điều này: 

Bảng 2.5. Khảo sát về mặt khó khăn của giáo viên khi thiết kế một trò chơi mới 

cho trẻ. 

STT Mặt khó khăn Số ý kiến Tỷ lệ % 

1 Thời gian 27/40 67.5% 

2 Kinh phí 10/40 25% 

3 Kinh nghiệm 9/40 22.5% 

 

Nhìn vào bảng khảo sát về các mặt khó khăn của giáo viên khi thiết kế một trò 

chơi mới cho trẻ, tỷ lệ chiếm cao nhất là 67.5% tương đương số phiếu là 27/40 phiếu 
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với ý kiến khó khăn về mặt thời gian. Các giáo viên cho rằng, để thiết kế một trò chơi 

mới và mang tính sáng tạo cho trẻ cần rất nhiều thời gian, đồng thời bên cạnh đó còn 

cần có kinh phí để làm ra các đồ dùng, đồ chơi để tổ chức một trò chơi mới cũng rất 

khó khăn, có 10/40 giáo viên có ý kiến đồng tình, chiếm 25% tỷ lệ. Ngoài ra, để thiết 

kế một trò chơi phát triển vốn từ cho trẻ hoàn toàn mới và sáng tạo thì càng cần phải 

có thật nhiều kinh nghiệm, có 9/40 giáo viên đã cho rằng mình gặp khó khăn ở mặt đó, 

chiếm 22.5%. 

Câu 7: Các loại trò chơi phát triển vốn từ mà cô đã từng sử dụng : 

Hiện nay, trò chơi học tập có rất nhiều cách phân loại, chúng tôi chọn tiêu chí 

phân loại là trò chơi học tập dựa vào phương tiện tổ chức và đồng thời đưa ra các loại 

trò chơi học tập cụ thể để các giáo viên có thể lựa chọn. Bên cạnh đó, chúng tôi đã bổ 

sung thêm một loại trò chơi học tập, đó là trò chơi học tập kết hợp với ứng dụng công 

nghệ thông tin. 

Bảng 2.6. Bảng khảo sát về các hình thức trò chơi học tập nhằm phát triển vốn từ 

cho trẻ mẫu giáo 4 – 5 tuổi mà giáo viên đã từng sử dụng. 

STT Hình thức trò chơi Số phiếu Tỷ lệ % 

1 
Trò chơi học tập với đồ vật, 

đồ chơi, tranh ảnh… 
31/40 77.5% 

2 Trò chơi học tập bằng lời 21/40 52.5% 

3 
Trò chơi học tập ứng dụng 

công nghệ thông tin 
14/40 35% 

4 Trò chơi dân gian 20/40 50% 

 

Trò chơi học tập với đồ vật, đồ chơi, tranh ảnh… chiếm tỷ lệ cao nhất so với 

các hình thức trò chơi còn lại (77.5%), với tổng số phiếu là 31/40 phiếu. Chúng tôi đã 

hỏi lý do vì sao các giáo viên chọn hình thức trò chơi học tập này, đa số câu trả lời cho 

rằng, trẻ được chơi, được học với đồ vật, đồ chơi hay tranh ảnh một cách cụ thể trẻ sẽ 

thích thú hơn, trẻ được chính tay cầm, nắm và sờ vào đó nên sẽ làm tăng các kích thích 

các giác quan của trẻ, giúp trẻ chơi trò chơi tốt hơn. 



44 
 

Chúng tôi nhận được tỷ lệ 52.5% với số phiếu phản hồi là 21/40 phiếu cho lựa 

chọn trò chơi học tập bằng lời, trò chơi học tập này được sử dụng khá phổ biến ở các 

trường mầm non, các giáo viên cho biết vì nó dễ sử dụng và đạt hiệu quả khá tốt. 

Có 20/40 giáo viên đã sử dụng trò chơi dân gian để phát triển vốn từ cho trẻ, 

chiếm tỷ lệ 50%. Trò chơi dân gian được giáo viên áp dụng nhiều là do các lời đồng 

dao có trong trò chơi dễ thuộc vì các con chữ đã được gieo vần với nhau, mang tính 

vui nhộn, trẻ thích khi được chơi các trò chơi dân gian. Nhờ chơi trò chơi và đọc các 

lời đồng dao đó, mà vốn từ của trẻ cũng dần dần được tăng lên nhiều hơn. 

Và chiếm tỷ lệ thấp nhất là trò chơi học tập ứng dụng công nghệ thông tin, có 

14/40 giáo viên sử dụng trò chơi, chiếm tỷ lệ 35%. Chúng tôi đã hỏi ý kiến vì sao các 

giáo viên còn lại không chọn trò chơi học tập này, giáo viên cho rằng trò chơi học tập 

ứng dụng công nghệ thông tin là một trò chơi khó thiết kế, tốn nhiều thời gian và do 

một phần cơ sở vật chất không được hỗ trợ nhiều nên trò chơi này ít được phổ biến ở 

các lớp mầm non. 

Câu 8: Cô có thể kể tên một vài trò chơi mà cô thường sử dụng để phát triển 

vốn từ cho trẻ ? 

Ở câu hỏi khảo sát này, chúng tôi đã nhận được nhiều ý kiến đóng góp khác 

nhau, có rất nhiều trò chơi phát triển vốn từ cho trẻ. Tuy nhiên, những trò chơi đó khá 

là quen thuộc với trẻ như: trò chơi “Chiếc túi kì lạ”, “Cái gì biến mất?”, “Trúc xanh”, 

“Chiếc nón kì diệu”… Ngoài ra, giáo viên còn kể tên các trò chơi dân gian phát triển 

vốn từ cho trẻ như: “Tập tầm vong”, “Chi chi chành chành”, “Úp lá khoai”… Ta có 

thể thấy rằng, hiện nay các giáo viên mầm non đã sử dụng rất phong phú các hình thức 

trò chơi học tập nhằm phát triển vốn từ cho trẻ, trò chơi kể chuyện sáng tạo và sắm vai 

theo chủ đề cũng là một trò chơi khá phổ biến ở trường. 

Như vậy, qua việc phỏng vấn các giáo viên ở các trường mầm non cho thấy 

giáo viên đã nhận thức được tầm quan trọng của việc thiết kế và tổ chức các trò chơi 

học tập nhằm phát triển vốn từ cho trẻ mẫu giáo 4 – 5 tuổi. Nhưng việc thiết kế các trò 

chơi mới còn gặp khá nhiều khó khăn, các giáo viên thường sử dụng các trò chơi có 

sẵn để tổ chức cho trẻ chơi. 
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2.2.2. Thực trạng giáo án tích hợp nội dung phát triển vốn từ cho trẻ ở 

trường mầm non 

Trao đổi với giáo viên hiện đang trực tiếp đứng lớp giảng dạy mẫu giáo 4 – 5 

tuổi, kết hợp với việc xem xét nghiên cứu giáo án tích hợp nội dung phát triển vốn từ 

của giáo viên, chúng tôi nhận thấy: 

Chương trình hiện nay giáo viên sử dụng là chương trình giáo dục mầm non 

theo hướng mới trong công tác chăm sóc giáo dục trẻ, do đó sau mỗi chủ đề giáo viên 

đều phải lên kế hoạch tuần cho các chủ đề tiếp theo. Giáo viên đều có soạn giáo án tích 

hợp nội dung phát triển vốn từ cho trẻ 4 – 5 tuổi, tuy nhiên phần lớn giáo viên soạn 

chưa thật sự rõ ràng. 

Về mục đích của giáo án soạn chung chung không rõ ràng, chủ yếu mục đích 

của giáo án đều được giáo án xoáy sâu vào hoạt động chính của giáo án, không đề cập 

nhiều đến phần tích hợp nội dung phát triển vốn từ cho trẻ là phát triển những từ gì. 

Về chuẩn bị, giáo án đã nêu rõ cụ thể những dụng cụ để lên tiết. 

Về cách tiến hành, các bước đều đầy đủ nhưng rất đơn giản, chỉ nêu ra những 

bước tiến hành chung chung không có sự sáng tạo trong giáo án. Tên từng hoạt động 

khá sơ sài sẽ không gây được hứng thú ở người dự. Và khi nhìn vào các giáo án có thể 

thấy rằng, việc phát triển vốn từ cho trẻ vẫn được đề cập đến nhưng chưa thật sự chú 

trọng nhiều. 

Do một phần giáo viên nghĩ rằng, việc phát triển ngôn ngữ cho trẻ đều được 

diễn ra thường ngày trong các cuộc đối thoại giữa cô và trẻ, và giáo viên chỉ chú trọng 

đến vốn từ của trẻ khi thực hiện giáo án kể chuyện hoặc đọc thơ (mỗi tuần một lần, 

hoặc có thể tuần có tuần không), còn những giáo án khác chú trọng cho những hoạt 

động chính còn lại như: làm quen môi trường xung quanh, làm quen với toán, âm 

nhạc,… Các giáo viên đều cho rằng khi thực hiện giáo án cần đảm bảo đạt được mục 

đích chính của tiết học, chứ không quan tâm lắm đến nội dung phát triển vốn từ ở trẻ, 

vì thế giáo viên thường không để ý đến trẻ hiểu và sử dụng từ như thế nào. 
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2.2.3. Thực trạng việc tổ chức hoạt động phát triển vốn từ cho trẻ ở 

trường mầm non 

Tổ chức hoạt động phát triển vốn từ cho trẻ ở trường mầm non có thể được 

chia thành hai hoạt động nhỏ: hoạt động tích hợp phát triển vốn từ và hoạt động phát 

triển vốn từ riêng cho trẻ. 

Hoạt động tích hợp nội dung phát triển vốn từ cho trẻ mẫu giáo 4 – 5 tuổi là 

hoạt động nên được tổ chức thường xuyên ở mỗi tiết học. Tuy nhiên, vì thời gian lên 

tiết có hạn và tâm lý “cháy” giáo án nên giáo viên thường chú trọng đến hoạt động 

chính của giáo án nhiều nhất, thời gian dành cho hoạt động chính chiếm khoảng 2/3 

thời gian. Vì thế, các hoạt động tích hợp việc phát triển vốn từ cho trẻ diễn ra khá sơ 

sài và không được chú trọng nhiều, giáo viên nói nhiều hơn là trẻ, giáo viên không chú 

ý đến việc trẻ hiểu từ và sử dụng từ như thế nào. 

Giáo viên xác định ngay từ đầu mục đích yêu cầu của giờ dạy cũng rất hạn chế 

và sơ sài, không đặt ra những yêu cầu cụ thể là phát triển vốn từ cho trẻ những gì và 

trẻ sẽ hiểu gì ở những từ ngữ đó. Khi tiến hành các hoạt động có trong giáo án, ta có 

thể thấy rằng, thường thì các hoạt động tích hợp phát triển vốn từ cho trẻ sẽ là hoạt 

động mở đầu của giáo án như đàm thoại, câu đố, chơi một trò chơi nhỏ… Chính những 

hoạt động này sẽ nói lên được việc trẻ có hiểu và sử dụng từ đúng hoàn cảnh hay 

không. Tuy nhiên, do chúng tôi đã nói ở trên, hoạt động này là hoạt động tích hợp nên 

không được giáo viên chú trọng nhiều. Ngoài ra, còn có các trường hợp sẽ làm giảm 

sự phát triển vốn từ của trẻ như: trẻ nào nói đúng thì cô khen thưởng, còn những trẻ 

phát biểu sai mục đích giáo án muốn hướng tới thì đa phần giáo viên đều cho qua và 

không chú tâm sửa sai hoặc nhận xét câu trả lời của trẻ. Chính vì vậy, trẻ sẽ cảm thấy 

cô không yêu thương mình nên trẻ sẽ dễ bị mặc cảm, và trẻ sẽ không trả lời câu hỏi 

cho những lần sau. 

Đối với hoạt động phát triển vốn từ riêng cho trẻ là những hoạt động thường 

diễn ra ở đầu giờ đón trẻ và cuối giờ trả trẻ bằng phương pháp đàm thoại, hoặc cũng có 

thể diễn ra khi giáo viên tổ chức một trò chơi cho trẻ. Khi đàm thoại, giáo viên sẽ sử 

dụng các câu hỏi gợi mở để kích thích trẻ trả lời, ở những câu trả lời của trẻ, cô sẽ yêu 

cầu các bạn khác nhận xét, cuối cùng là cô nhận xét và sửa sai ở những từ ngữ mà trẻ 



47 
 

sử dụng không đúng. Chính việc cho trẻ nói lên ý nghĩ và cảm xúc của mình, trẻ sẽ 

cảm thấy mình được hòa nhập vào với các bạn trong lớp và không bị tách biệt. Hoạt 

động đàm thoại này sẽ giúp phát triển vốn từ cho trẻ khá tốt, và hoạt động diễn ra đối 

với mỗi giáo viên lại khác nhau do khả năng và sự nhiệt tình. Cũng có thể do hạn chế 

về mặt thời gian, nên hoạt động đàm thoại, trò chuyện với trẻ có thể có hoặc có thể 

không ở các lớp. 

Việc tổ chức hoạt động phát triển vốn từ cho trẻ bằng cách sử dụng các trò 

chơi sẽ giúp trẻ hiểu từ thông qua việc cô giới thiệu trò chơi và cách chơi. Nếu là 

những trò chơi bằng lời sẽ càng giúp cho vốn từ của trẻ được phát triển nhiều hơn. 

Trong quá trình chơi, khi được cô cho chơi theo nhóm thì các thành viên sẽ thỏa thuận 

cùng nhau về cách chơi, do đó trẻ sẽ nói lên ý kiến của mình và quan trọng hơn là để 

bạn cùng nhóm hiểu mình nói gì, bắt buộc trẻ phải sử dụng từ ngữ đúng và chính xác. 

Khi trò chơi diễn ra, cô sẽ quan sát và sửa sai cho trẻ. Nhưng để tổ chức trò chơi cho 

trẻ một cách hứng thú, giáo viên cần có nhiều thời gian để làm mới trò chơi của mình, 

vì thế hoạt động phát triển vốn từ cho trẻ bằng cách sử dụng trò chơi thường chỉ là 

những trò chơi sưu tầm và được sử dụng nhiều lần, trẻ đã quá quen thuộc với luật chơi 

và cách chơi nên rất dễ bị nhàm chán. 

Qua đó, chúng tôi nhận thấy, thực chất hoạt động phát triển vốn từ cho trẻ mẫu 

giáo 4 – 5 tuổi ở trường mầm non vẫn chưa được quan tâm nhiều. Khi tham gia vào 

hoạt động, có trẻ nói được rất nhiều, cũng có trẻ không nói gì do ngại phát biểu. Chính 

vì thế, các hoạt động phát triển vốn từ cho trẻ cần được giáo viên chú trọng nhiều hơn 

nữa bằng cách khơi gợi trẻ nói và sửa sai cho trẻ. Đừng nên tiết kiệm lời khen khi trẻ 

nói đúng, đó chính là biện pháp quan trọng để giúp trẻ được tự thể hiện mình và tự tin 

nói lên những cảm nghĩ của mình cho mọi người nghe. 

2.2.4. Thực trạng phát triển vốn từ của trẻ mẫu giáo 4 – 5 tuổi 

Để tìm hiểu thực trạng mức độ phát triển vốn từ của trẻ mẫu giáo 4 – 5 tuổi, 

chúng tôi tiến hành khảo sát 80 trẻ về 3 đề tài của nội dung phát triển vốn từ: những từ 

ngữ nói về cuộc sống riêng, những từ ngữ nói về cuộc sống xã hội và những từ ngữ nói 

về thế giới tự nhiên. Kết quả được đánh giá theo hai tiêu chí: 
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2.2.4.1. Tiêu chí đánh giá và cách đánh giá 

Tiêu chí 1: Khả năng hiểu nghĩa từ của trẻ (5 điểm) 

Sử dụng 30 hình ảnh quen thuộc với trẻ. 

Để phân loại mức độ phát triển vốn từ của trẻ mẫu giáo 4 – 5 tuổi, chúng tôi 

đánh giá bằng cách cho điểm theo tiêu chí. Bài tập ở tiêu chí này được tiến hành với 

từng cá nhân trẻ. 

- Trẻ hiểu đúng: 26 – 30 từ đạt 5 điểm. 

- Trẻ hiểu đúng: 21 – 25 từ đạt 4 điểm. 

- Trẻ hiểu đúng: 16 – 20 từ đạt 3 điểm. 

- Trẻ hiểu đúng: 11 – 15 từ đạt 2 điểm. 

- Trẻ hiểu đúng: từ 10 từ trở lại đạt 1 điểm. 

Tiêu chí 2: Khả năng sử dụng vốn từ trong giao tiếp (5 điểm) 

Với tiêu chí này, cách đánh giá theo các chỉ số sau: 

- Trẻ mạnh dạn, tự tin, chủ động sử dụng vốn từ khi giao tiếp với mọi người 

xung quanh, biết trả lời câu hỏi của giáo viên (5 điểm). 

- Trẻ sử dụng vốn từ chưa được chủ động trong giao tiếp và trả lời đúng các câu 

hỏi của giáo viên (4 điểm). 

- Trẻ ngại giao tiếp và chỉ trả lời đúng câu hỏi của giáo viên (3 điểm). 

- Trẻ không giao tiếp và trả lời đúng câu hỏi khi có sự gợi ý của giáo viên (2 

điểm). 

- Trẻ không giao tiếp và không trả lời được câu hỏi của giáo viên (1 điểm). 

- Trẻ hoàn toàn không giao tiếp và không trả lời câu hỏi của giáo viên (0 điểm). 

Với cách tính điểm như trên thì số điểm tối đa của mà mỗi trẻ đạt được là 10 

điểm. Dựa vào kết quả (tính bằng điểm số) của mỗi trẻ, chúng tôi phân loại trẻ theo 

các mức độ phát triển vốn từ như sau: 

- Loại giỏi: Trẻ đạt 8 ≤ điểm < 10. 

- Loại khá: Trẻ đạt 7 ≤ điểm < 8. 

- Loại trung bình: Trẻ đạt 5 ≤ điểm < 7. 

- Loại yếu: Trẻ đạt < 5 điểm. 
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2.2.4.2. Mức độ phát triển vốn từ của trẻ mẫu giáo 4 – 5 tuổi 

Sau khi khảo sát và ghi lại kết quả vốn từ của trẻ thông qua các tiêu chí đánh 

giá, kết quả cụ thể về mức độ phát triển vốn từ của trẻ ở hai trường được chúng tôi 

tổng hợp như sau: 

Bảng 2.7. Tổng hợp và đánh giá chung về mức độ phát triển vốn từ của trẻ mẫu 

giáo 4 – 5 tuổi ở hai trường. 

                          Loại 

Trường 
Giỏi Khá 

Trung 

bình 
Yếu 

Tổng số 

trẻ 

Mầm non Quận 7 17 14 2 40 

Mầm non Hươu Cao 

Cổ 
1 15 20 4 40 

Tổng số 
Số lượng 8 32 34 6 

80 
Phần trăm 10% 40% 42.5% 7.5% 

 

Nhận xét: 

Nhìn vào bảng đánh giá ta thấy trẻ giỏi có tất cả là 8 trẻ (chiếm 10%), trong đó 

có 7 trẻ ở trường mầm non Quận và chỉ có 1 trẻ ở trường mầm non Hươu Cao cổ. Có 

thể nói khi khảo các trẻ này, chúng tôi có thể thấy được điểm tích cực ở trẻ, trẻ không 

chỉ hiểu và trả lời đúng nội dung câu hỏi giáo viên hỏi, mà trẻ còn giao tiếp một cách 

tự tin và nói rất nhiều về các vấn đề có liên quan tới nội dung đó (Ví dụ: Khi chúng tôi 

khảo sát từ ngữ “Biển báo giao thông”, trẻ đã nói được từ ngữ đó, ngoài ra trẻ còn nói 

rõ biển báo có nội dung gì và thấy các biển báo đó ở đâu…). Trẻ thể hiện từ ngữ rất 

đúng và rất chính xác, trẻ hiểu được câu hỏi của cô và mức độ quan sát hình ảnh của 

trẻ khá tốt. Điều này cho thấy, trẻ đã có vốn từ phong phú và đa dạng. 

Loại khá có 32 trẻ (chiếm 40%). Đây là những trẻ nói đúng từ ngữ được giáo 

viên đề cập đến, có thể nói rằng vốn từ của trẻ cũng thuộc loại khá, thường trẻ dùng từ 

có nội dung tương đương với nội dung chúng tôi đề ra, trẻ quan sát cũng khá tốt các 

hình ảnh và chịu giao tiếp với cô và bạn bè. Và mức độ chênh lệch trẻ loại khá ở hai 

trường không cao. 
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Loại trung bình có 34 trẻ (chiếm 42.5%). Điều này cho thấy, việc phát triển 

vốn từ của trẻ ở trường vẫn còn chưa được chú trọng nhiều, vốn từ của trẻ còn đang ở 

mức trung bình khá cao. Khi khảo sát trẻ, chúng tôi thấy rằng trẻ còn khá lúng túng 

trong việc nói lên từ ngữ của nội dung khảo sát, ngoài ra trẻ cũng không hiểu rõ các 

câu hỏi gợi ý của cô như các trẻ khác. 

Loại yếu có 6 trẻ (chiếm 7.5%). Ở các trẻ này, chúng tôi nhận thấy hầu như trẻ 

ít nói và ít biết các từ ngữ, cũng có một số hoàn toàn không nói với cô một từ nào. Khi 

cô gợi ý cho trẻ, trẻ hầu như vẫn không trả lời được, một số trẻ cố gắng trả lời, một số 

trẻ vẫn ngồi im và rất thụ động. Và các trẻ này thường không tập trung vào cuộc khảo 

sát của cô, không hứng thú hay tò mò với các hình ảnh hay bất kì câu hỏi nào cô đưa 

ra. 

Qua việc đánh giá chung về mức độ phát triển vốn từ của trẻ mẫu giáo 4 – 5 

tuổi, chúng tôi đã có cái nhìn khái quát hơn về vốn từ ở trẻ, từ đó mà chúng tôi sẽ có 

những trò chơi học tập để phát triển vốn từ cho trẻ phù hợp hơn. 

Sau đây là hai biểu đồ thể hiện thực trạng phát triển vốn từ của trẻ ở hai trường 

sau khi khảo sát. 

Biểu đồ 1: Thể hiện mức độ phát triển vốn từ của trẻ mẫu giáo 4 – 5 tuổi ở 

hai trường khảo sát thực trạng. 
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Biểu đồ 2: Thể hiện mức độ tổng quát phát triển vốn từ của trẻ mẫu giáo 4 – 5 

tuổi ở cả hai trường. 
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KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 
 

Qua việc khảo sát thực trạng và phân tích kết quả về việc giáo viên sử dụng trò 

chơi học tập nhằm phát triển vốn từ cho trẻ mẫu giáo 4 – 5 tuổi và thực trạng phát triển 

vốn từ của trẻ ở các trường hiện nay, chúng tôi rút ra được kết luận như sau: 

Về phía giáo viên, hầu như các cô đều nhận thức được tầm quan trọng của việc 

phát triển vốn từ cho trẻ. Vì trẻ mẫu giáo 4 – 5 tuổi là lứa tuổi phát triển nhanh cả về 

thể chất lẫn tinh thần, trẻ tiếp thu nhanh những điều người lớn nói và học những điều 

đó một cách không chọn lọc, vì thế các giáo viên mầm non là người cần phải truyền 

đạt cho trẻ những từ ngữ hay và có khoa học. Vốn từ của trẻ phong phú sẽ giúp cho trẻ 

tự tin hơn khi nói và thể hiện mình. Tuy nhiên, việc tổ chức trò chơi phát triển vốn từ 

cho trẻ chưa được tổ chức một cách thường xuyên, các giáo viên thường tổ chức trò 

chơi như một dạng để lồng ghép vào các hoạt động học, làm cho hoạt động thêm 

phong phú, do đó việc phát triển vốn từ cũng không là mục đích chính. Ngoài ra, một 

yếu tố nữa làm cho việc xuất hiện các trò chơi cho trẻ hạn chế, đó là vấn đề thời gian 

và kinh phí. Hầu như các giáo viên mầm non sử dụng các trò chơi học tập mang nội 

dung quá quen thuộc với trẻ, chưa thực sự thu hút trẻ, và chưa đưa ra mục đích rõ ràng 

là để phát triển vốn từ cho trẻ, vì thế giáo viên chưa chú tâm vào việc vốn từ của trẻ là 

đúng hay sai trong các trò chơi đó, và điều quan trọng hơn hết các trò chơi đó được 

chơi đi chơi lại nhiều lần, làm cho trẻ mau chóng nhàm chán, và trẻ sẽ không tích cực 

trong hoạt động đó. 

Về phía trẻ, thực trạng vốn từ của trẻ vẫn còn ở mức trung bình và yếu khá 

nhiều, trẻ không được tự tin trả lời khi nghe câu hỏi của cô, trẻ còn lúng túng nhiều với 

các hình ảnh tưởng chừng là đã quá quen thuộc với trẻ, do đó các giáo viên mầm non 

cần dành nhiều thời gian để cung cấp vốn từ cho trẻ. Giáo viên sẽ là người hướng dẫn 

và dạy cho trẻ các từ mới, từ đó trẻ sẽ có những biểu tượng mới và vốn từ tương ứng 

với biểu tượng đó. 

Ở chương III, chúng tôi sẽ tiến hành thiết kế và thử nghiệm một số trò chơi 

học tập cho trẻ mẫu giáo 4 – 5 tuổi nhằm phát triển vốn từ, hi vọng với các trò chơi 

này sẽ giúp cho vốn từ của trẻ được chính xác và mở rộng hơn. 
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CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ VÀ THỬ NGHIỆM MỘT SỐ TRÒ CHƠI HỌC 

TẬP NHẰM PHÁT TRIỂN VỐN TỪ CHO TRẺ MẪU GIÁO 4 – 5 TUỔI 
 

3.1. Nguyên tắc khi thiết kế trò chơi học tập cho trẻ 

Khi thiết kế một trò chơi học tập mới cho trẻ, cần đảm bảo các nguyên tắc sau: 

- Trò chơi học tập phải mang ý nghĩa giáo dục. Khi thiết kế một trò chơi 

mới, ta cần phải hướng tới một mục đích giáo dục nhất định, nghĩa là thông qua trò 

chơi học tập đó sẽ dạy cho trẻ cái gì, hay phát triển trẻ ở những mặt nào… 

- Trò chơi học tập luôn khơi gợi và tạo sự hứng thú đối ở trẻ, đối với cuộc 

sống xung quanh và giúp trẻ hiểu biết nhiều điều mới mẻ có trong cuộc sống xung 

quanh. Ngoài ra, trò chơi học tập cần kích thích sự sáng tạo của trẻ. 

- Trò chơi học tập phải phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý của trẻ. Nội 

dung trò chơi phải dựa vào đặc điểm của quá trình phát triển nhận thức và đáp ứng yêu 

cầu nhận thức của trẻ ở mức độ nào đó phù hợp với lứa tuổi mà người thiết kế muốn 

hướng tới. 

3.2. Trò chơi học tập bằng lời 

3.2.1. Trò chơi: Đoán ra chưa nào? 

Mục đích 

Phát triển vốn từ về tên các đồ vật, đặc điểm và công dụng của đồ vật đó. 

Phát triển khả năng suy luận, phán đoán khi đoán tên đồ vật được miêu tả. 

Phát triển khả năng liên hệ, trí nhớ có chủ định khi tìm đồ vật có dấu hiệu 

giống với vật vừa được miêu tả. 

Chuẩn bị 

Một vòng tròn. 

Cờ đỏ. 

Luật chơi 

Nói đúng tên đồ vật được miêu tả và nói đúng tên đồ vật có ít nhất một dấu 

hiệu đặc trưng giống với đồ vật được miêu tả. Mỗi đáp án đúng sẽ nhận được một cây 

cờ đỏ. 

Tiến hành 
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Cô giới thiệu trò chơi cho trẻ: “Hôm nay, cô và các con sẽ cùng chơi một trò 

chơi mới, trò chơi này có tên Đoán ra chưa nào”. Cô yêu cầu trẻ ghép 3 bạn cùng một 

nhóm. Các nhóm sẽ đứng thành hình chữ U. Cô sẽ đặt một chiếc vòng vào giữa đội 

hình, xung quanh vòng tròn sẽ có các lá cờ đỏ. 

Cô giải thích cách chơi cho trẻ: Các thành viên trong một nhóm sẽ tự thảo luận 

với nhau về đồ vật mà mình sẽ đố các bạn (Ví dụ: cây chổi, cái nồi, cái chén…). Sau 

đó, lần lượt từng nhóm sẽ đứng tại chỗ và nói lên câu miêu tả của mình, và các nhóm 

phải lưu ý rằng khi nói xong câu miêu tả của mình, các nhóm phải nói từ “Hết” để kết 

thúc câu (Ví dụ: Đồ vật của mình được dùng để làm sạch nhà, được làm từ các sợi 

rơm, đố các bạn biết đó là gì? Hết). Tiếp đến, khi nghe xong từ “Hết” của nhóm miêu 

tả, các nhóm còn lại nhóm nào biết thì cùng nhau nắm tay chạy vào vòng tròn đứng và 

cả 3 bạn sẽ đồng thanh trả lời đó là vật gì (Ví dụ: Đó là cây chổi quét nhà), nhóm trả 

lời đúng sẽ được lấy một cây cờ đỏ đặt ở dưới chân. Trả lời sai sẽ không được nhận 

cờ. Tuy nhiên, vẫn còn có một cơ hội, nếu nhóm đó nói được đồ vật nào cũng có một 

dấu hiệu đặc trưng giống với đáp án thì sẽ được lấy một cờ đỏ (Ví dụ: Cây lau nhà 

cũng giống như cây chổi ở đặc điểm là làm sạch nhà). 

3.2.2. Trò chơi: Bù vào chỗ thiếu 

Mục đích 

Phát triển khả năng quan sát và vốn từ của trẻ thông qua việc phân tích và nói 

lên quá trình lớn lên của các con vật bằng tranh. 

Chuẩn bị 

3 – 4 bộ lô tô về quá trình lớn lên của các con vật quen thuộc: gà, vịt, lợn, 

thỏ… 

Bảng nỉ. 

Luật chơi 

Ai tìm thấy tranh để bù vào chỗ thiếu đúng và nhanh nhất là thắng. 

Tiến hành 

Cô giới thiệu tên trò chơi và cách chơi với trẻ. Cô cho trẻ chơi theo nhóm, một 

nhóm từ 5 – 6 trẻ chơi, mỗi nhóm sẽ ngồi thành một hình vòng cung nhỏ. 
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Cô xếp lô tô quá trình lớn lên của một con vật, nhưng còn thiếu một giai đoạn. 

Các nhóm sẽ cùng nhau quan sát. Sau đó các nhóm sẽ thảo luận và đại diện một người 

chạy lên chọn lô tô còn thiếu dán lên bảng và giải thích sẽ đặt ở đâu trong dãy lô tô cô 

đã xếp. Các nhóm sẽ thi nhau ai chọn và đặt đúng lô tô vào chỗ còn thiếu nhanh hơn. 

Những lần chơi sau, cô có thể bỏ trống 2 – 3 lô tô. 

Lưu ý: Cô có thể cho trẻ chơi với nhiều cách khác: 

- Chơi tương tự như trên, nhưng cô xếp thiếu và sai trật tự để trẻ phát hiện và 

sửa lại. 

- Chơi tương tự như trên, nhưng cô không xếp tranh mà cô sẽ miêu tả sai 

hoặc thiếu quá trình lớn lên của một con vật. Trẻ lắng nghe và sửa lại (Ví dụ: Cô nói 

“Gà mẹ đẻ ra gà con. Gà con lớn lên thành gà mái, gà trống”. Trẻ lắng nghe và sửa lại 

“Gà mẹ đẻ ra trứng. Trứng nở thành gà con. Gà con lớn thành gà mái, gà trống”). 

3.2.3. Trò chơi: Đố bạn, mình đang làm gì? 

Mục đích 

Phát triển vốn từ về hành động diễn ra trong cuộc sống xung quanh trẻ: chạy, 

nhảy, ăn, ngủ, mặc áo… 

Phát triển tính nhanh nhạy của tư duy. 

Chuẩn bị 

Một trái bóng. 

Luật chơi 

Trẻ nói đúng tên hành động được miêu tả. 

Tiến hành 

Cô và trẻ cùng nhau nắm tay hát “Bóng tròn to”. Sau khi cả lớp đã ổn định ở 

đội hình vòng tròn, cô giới thiệu trò chơi với trẻ. 

Cô giới thiệu cách chơi cho trẻ: Cô sẽ diễn tả một hành động và không nói gì, 

trẻ sẽ chăm chú xem (Ví dụ: Cô diễn tả động tác: một tay cầm cốc, một tay dùng ngón 

trỏ chà chà vào răng). Tiếp đến, cô sẽ ném trái bóng vào một bạn, bạn đó sẽ trả lời 

nhanh hành động cô vừa diễn tả được gọi là gì (Ví dụ: Đó là hành động đánh răng). 

Khi bạn đó trả lời đúng, bạn sẽ đặt trái bóng xuống chân của mình, và diễn tả một hành 

động khác, sau khi diễn tả xong, bạn sẽ thảy bóng cho một bạn khác và bạn nhận được 
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bóng sẽ đoán. Cứ thế, trò chơi sẽ được tiếp tục. Cô đứng ngoài theo dõi, giúp đỡ trẻ 

khi gặp khó khăn (Ví dụ: Khi trẻ không nói được tên hành động mà bạn diễn tả, cô yêu 

cầu một trẻ khác hoặc cả lớp sẽ cùng nhau trả lời). 

3.2.4. Trò chơi: Vòng xoay thần tốc 

Mục đích 

Phát triển vốn từ về tên, môi trường sống và lợi ích của các con vật: gà cho 

trứng, cá sống dưới nước, bò cho sữa… 

Rèn tính phản xạ nhanh của trẻ. 

Chuẩn bị 

Vòng tròn quay bằng bìa có các ô chỉ ra đặc điểm của các con vật: nơi sống, 

ích lợi, khuôn mặt cười, khuôn mặt khóc, nốt nhạc. 

Kẹo. 

Luật chơi 

Mũi tên chỉ vào ô có hình thức ăn hoặc môi trường sống thì trẻ sẽ nói tên 2 

con vật tương ứng với ô đó. 

Mũi tên chỉ vào ô khuôn mặt cười thì được thêm lượt. 

Mũi tên chỉ vào ô khuôn mặt khóc thì mất lượt. 

Mũi tên chỉ vào ô nốt nhạc thì hát một bài có nhắc đến một con vật. 

Với mỗi câu trả lời đúng sẽ được thưởng một viên kẹo. Nhóm nào có kẹo 

nhiều nhất sẽ thắng. 

Tiến hành 

Cô giới thiệu tên trò chơi và cách chơi với trẻ. Cô chia trẻ làm 2 đội, sau đó sẽ 

cử nhóm trưởng của mỗi đội oẳn tù tì, đội nào thắng chơi trước. Đội thắng lên quay 

vòng tròn, sau đó sẽ thảo luận trong vòng 5 giây để đưa ra đáp án tương ứng. Nếu vào 

các ô đặc biệt thì thực hiện như luật chơi. Đội thua sẽ đếm giây và cùng cô kiểm tra 

kết quả của đội bạn. Tiếp theo, đội còn lại sẽ lên chơi. 
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3.2.5. Trò chơi: Mùa nắng, mùa mưa 

Mục đích 

Phát triển vốn từ về mùa mưa và mùa nắng: nóng, mát, đi chơi, áo thun, áo 

ấm… 

Phát triển tính phản xạ nhanh nhạy của trẻ. 

Trẻ biết được các đặc điểm, hoạt động và trang phục trong hai mùa: mùa mưa 

và mùa nắng. 

Chuẩn bị 

Thẻ hình có kích cỡ A4 về đặc điểm, hoạt động và trang phục có trong mùa 

nắng hoặc mùa mưa. 

Một vòng tròn. 

Luật chơi 

Trẻ đoán đúng thẻ hình mà mình đang cầm nói về mùa gì để có thể chạy về 

vòng tròn kịp lúc khi nghe cô hô to mùa của mình. 

Trẻ nói đúng các thẻ hình mà bạn mình đang cầm là nói về điều gì. 

Tiến hành 

Cô trò chuyện với trẻ về thời tiết trong ngày: “Hôm nay các con thấy thời tiết 

như thế nào? Nóng hay mát? Các con có thích thời tiết như vậy không? Ở nơi chúng ta 

ở có bao nhiêu mùa?”. Cô giới thiệu trò chơi cho trẻ: “Cô và các con sẽ cùng chơi một 

trò chơi để biết được đặc điểm, các hoạt động nên làm và các trang phục nên mặc 

trong hai mùa đặc trưng ở nơi ta đang sống nhé, trò chơi có tên là Mùa nắng, mùa 

mưa”. 

Cô giới thiệu cách chơi cho trẻ. Cô vẽ hoặc dán một hình tròn to ở giữa lớp. 

Cô phát cho mỗi trẻ một thẻ hình về hoạt động, trang phục hay các đặc điểm có trong 

mùa nắng hoặc mùa mưa (Ví dụ: thẻ hình áo ấm, quần dài, em bé đội nón, ông mặt 

trời, mây đen…). Cô yêu cầu trẻ xem kỹ thẻ hình của mình. Sau đó, cô cho trẻ đi thoải 

mái trong phòng, trẻ vừa đi vừa hát một bài mà trẻ thích. Đồng thời, cô sẽ bất thình 

lình hô to: “Trời nắng rồi”, thì những bạn nào có thẻ hình liên quan đến mùa nắng sẽ 

đứng vào vòng tròn ở giữa lớp và đưa thật cao thẻ hình của mình lên. Còn những bạn 

đứng ngoài vòng tròn sẽ cùng nhau đoán thẻ hình mà các bạn ở mùa nắng đang cầm là 



58 
 

nói đến điều gì. Sau đó, trò chơi lại tiếp tục. Cô có thể yêu cầu trẻ đổi thẻ hình với 

nhau trong khi chơi. 

3.2.6. Trò chơi: Đoán tên, tìm họ hàng 

Mục đích 

Phát triển vốn từ về tên và đặc điểm các loại rau ăn lá, rau ăn củ, trái cây. 

Phát triển khả năng quan sát và tri giác cho trẻ. 

Chuẩn bị 

Thẻ hình các loại rau ăn củ, rau ăn quả, rau ăn lá, trái cây. 

Bàn cờ quay. 

Bảng, rổ. 

Bông hoa nhiều màu. 

Luật chơi 

Trẻ tìm đúng những thẻ hình cùng nhóm với loại rau ăn lá, rau ăn quả hoặc trái 

cây mà bạn mình quay được. 

Trẻ đọc được tên của thẻ hình. 

Tiến hành 

Cô trò chuyện và giới thiệu trò chơi với trẻ: “Sáng nay các con ăn sáng có 

ngon không? Các con ăn món gì? Món ăn đó được nấu từ những loại thực phẩm nào? 

Hôm nay, cô sẽ giới thiệu với con về một trò chơi, trong trò chơi đó cũng sẽ nhắc đến 

loại thực phẩm như các con vừa kể: rau ăn củ, rau ăn lá và trái cây. Trò chơi có tên là 

Đoán tên, tìm họ hàng”. 

Cô trình bày cách chơi cho trẻ. Cô chia trẻ thành 2 nhóm. Mỗi nhóm sẽ có một 

rổ thẻ hình cho mình. Mỗi nhóm sẽ chọn một bạn lên quay bàn cờ quay để chọn hình 

(trên bàn cờ quay sẽ có 3 hình, đại diện cho 3 loại: rau ăn quả, rau ăn lá, trái cây). Trẻ 

quay được hình nào sẽ gỡ hình đó ra và gắn lên bảng. Các bạn còn lại trong nhóm sẽ 

tìm thẻ hình có trong rổ của nhóm mình cùng loại với hình mà bạn mình quay được 

(Ví dụ: Trẻ quay được được hình rau ăn lá, các bạn trong nhóm tìm thẻ hình cùng 

nhóm với rau ăn lá như: xà lách, cải xanh…). Sau khi tìm được hình, từng bạn sẽ đọc 

lên tên thẻ hình mà mình tìm được và nói thuộc loại nào. Mỗi hình tìm đúng và đọc tên 

đúng sẽ được một bông hoa. Nhóm nào nhiều bông hoa nhất sẽ thắng. 
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3.2.7. Trò chơi: Bé thích màu quả nào? 

Mục đích 

Phát triển vốn từ về tên và màu sắc của các loại quả: quả chuối vàng, quả nho 

tím, quả táo xanh, quả mận đỏ… 

Trẻ biết phân loại quả theo màu sắc và tập so sánh theo số đếm. 

Chuẩn bị 

Rổ đựng quả nhựa có các màu: 

- Vàng: quả chuối, quả lê, quả xoài, quả đu đủ… 

- Xanh: quả bầu, quả bí, quả táo, quả dưa gang, quả mãng cầu… 

- Đỏ: quả hồng, quả mận, quả ớt… 

- Tím: quả cà, quả nho… 

Luật chơi 

Mỗi trẻ chỉ chọn một quả có màu mình yêu thích. 

Trẻ nói đúng tên và tìm đúng bạn có quả cùng màu với mình. 

Tiến hành 

Cô cho trẻ đứng thành vòng tròn. Cả lớp sẽ cùng nhau hát một bài hát yêu 

thích và cô sẽ là người cầm rổ quả đi đến từng người. Mỗi trẻ chơi được chọn một quả 

có màu sắc yêu thích. Khi thấy quả trong rổ đã hết thì cô hô to “Tôi thích quả có màu 

xanh/ đỏ/ tím/ vàng”. Trẻ sẽ nhanh chóng tìm bạn có quả cùng màu sắc, gọi to tên quả 

của mình và màu của quả đó lên, như: “quả nho tím”, “quả lê vàng”, “quả táo xanh”, 

“quả ớt đỏ”. Sau đó, cô cho trẻ đếm số lượng quả có trong nhóm của mình. Trẻ nhớ số 

lượng để so sánh với các nhóm còn lại. Trong lần chơi tiếp theo, trẻ đổi quả cho nhau. 

3.2.8. Trò chơi: Ở đâu, bạn có nhớ không? 

Mục đích 

Phát triển vốn từ về không gian: trên, dưới, trước, sau. 

Phát triển trí nhớ và khả năng tập trung chú ý của trẻ. 

Chuẩn bị 

Tranh mẫu. 

2 tranh không có đồ vật. 



60 
 

Rổ, keo hai mặt. 

Các thẻ hình đồ vật. 

Luật chơi 

Trẻ nhớ và đặt đúng vị trí của đồ vật giống với tranh mẫu của cô. 

Trẻ nói được nơi để đồ vật. 

Tiến hành 

Cô giới thiệu cho trò chơi với trẻ: “Hôm nay, cô có một trò chơi mới cho các 

con, trò chơi có tên là Ở đâu, bạn có nhớ không?”. Cô cho trẻ ngồi thành hình vòng 

cung. 

Cô cho trẻ quan sát bức tranh mẫu, trong tranh có hình các đồ vật khác nhau 

được đặt ở những nơi khác nhau (Ví dụ: Bình hoa đặt trên bàn, búp bê đặt trên ghế…) 

trong vòng 5 phút. Sau đó, cô cất bức tranh đi. Cô chia trẻ thành hai nhóm, phát cho 

mỗi nhóm một bức tranh có không gian giống với bức tranh vừa rồi nhưng không có 

hình các đồ vật, và một rổ có các thẻ hình đồ vật. Cô yêu cầu các thành viên trong 

nhóm tự thảo luận với nhau, để cùng nhau nhớ lại vị trí của các đồ vật, sau đó sẽ tiến 

hành lấy các thẻ hình trong rổ và gỡ băng keo đằng sau thẻ ra để dán vào vị trí thích 

hợp của bức tranh. Thời gian để hai nhóm làm là một bản nhạc, sau khi hết nhạc, hai 

nhóm sẽ đem nộp lại cho cô bức tranh hoàn chỉnh của mình. Cuối cùng, cô sẽ cùng cả 

lớp kiểm tra và so sánh với bức tranh mẫu. Trong quá trình kiểm tra, cô chỉ đến đồ vật 

nào, trẻ phải đọc to đồ vật đó được đặt ở đâu. Nhóm nào đặt đúng vị trí của nhiều đồ 

vật nhất sẽ thắng. 

3.2.9. Trò chơi: Ước mơ của bé 

Mục đích 

Phát triển vốn từ về tên và đặc điểm của các ngành nghề: giáo viên, bác sĩ, phi 

công… 

Phát triển khả năng phán đoán và phân tích của trẻ. 

Trẻ biết miêu tả ngành nghề theo các dấu hiệu đặc trưng. 

Trẻ biết và đoán được tên các ngành nghề được nhắc đến. 

Chuẩn bị 

Thẻ hình về các ngành nghề. 
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Luật chơi 

Trẻ miêu tả không được nhắc đến tên ngành nghề mà mình muốn nói. 

Trẻ đoán phải đoán đúng tên ngành nghề mà bạn mình miêu tả. 

Tiến hành 

Cô trò chuyện và giới thiệu trò chơi với trẻ: “Tương lai các con muốn làm 

nghề gì? Có các ngành nghề nào mà con biết? Cô có một trò chơi nói về các ngành 

nghề, chúng ta cùng chơi nhé! Trò chơi có tên là: Ước mơ của bé”. 

Cô cho trẻ bắt cặp hai bạn chung một nhóm. Lần lượt từng nhóm sẽ lên chơi, 

các nhóm còn lại sẽ ngồi dưới xem. Cô cho hai trẻ đứng quay lưng lại với nhau. Cô 

cho một trẻ xem thẻ hình về ngành nghề. Sau đó, hai trẻ sẽ quay mặt lại với nhau. Trẻ 

được xem hình sẽ diễn tả về ngành nghề mà mình thấy được (Ví dụ: mặc áo trắng, biết 

khám bệnh, có tai nghe…), tuyệt đối trong lời miêu tả của trẻ không được nhắc đến tên 

của ngành nghề. Nếu vi phạm sẽ không được chơi tiếp. Bạn còn lại sẽ đoán tên. Mỗi 

nhóm như vậy sẽ được xem 2 ngành nghề. Hai bạn trong nhóm sẽ thay phiên nhau 

miêu tả. 

3.2.10. Trò chơi: Nhanh tay, lẹ mắt 

Mục đích 

Phát triển vốn từ về các đặc điểm, đặc trưng của các loại quả: quả chanh chua, 

quả mít to, quả chôm chôm xù xì… 

Phát triển vốn từ về các cặp từ trái nghĩa: chua/ ngọt, to/ bé, nặng/ nhẹ, xù xì/ 

nhẵn… 

Phát triển khả năng phân loại quả theo các đặc điểm, đặc trưng bằng tranh kết 

hợp với lời nói. 

Chuẩn bị 

Tranh các loại quả. 

Luật chơi 

Trẻ chọn tranh va gọi tên quả theo đặc điểm nêu ra. 

Khi trò chơi kết thúc, nhóm nào còn nhiều thành viên nhất sẽ thắng. 

Tiến hành 
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Cô cho trẻ chơi theo nhóm, một nhóm từ 5 - 6 trẻ, mỗi nhóm sẽ ngồi thành 

một vòng tròn nhỏ. Cô để các tranh quả ở giữa vòng tròn của mỗi nhóm. Khi cô nói 

tên nhóm quả thì trẻ chơi vừa chọn tranh vừa nói tên quả. Nếu trẻ chỉ chọn tranh mà 

không nói tên quả, hoặc chỉ nói tên quả mà không chọn tranh, hoặc chọn quả sai đặc 

điểm nhóm thì bị loại thành viên đó. (Ví dụ: Cô nói “Quả chua/ ngọt”, trẻ sẽ chọn 

tranh và nói “Quả chanh chua/ quả xoài ngọt”). 

Cô có thể cho một trẻ lên làm trưởng trò thay cô. 

3.2.11. Trò chơi: Người bí ẩn 

Mục đích 

Phát triển vốn từ về đặc điểm bên ngoài của con người: mặc váy, nơ xanh, tóc 

thắt bím… 

Phát triển khả năng phán đoán của trẻ. 

Trẻ biết miêu tả đặc điểm bên ngoài của các bạn trong lớp, trẻ đoán biết dựa 

vào các câu miêu tả đó và đoán được tên bạn. 

Chuẩn bị 

Kẹo. 

Luật chơi 

Trẻ biết dựa vào các lời gợi ý của 2 bạn trong lớp để đoán đúng tên bạn vừa vỗ 

tay. 

Tiến hành 

Cô và trẻ đứng thành vòng tròn. Cô giới thiệu trò chơi: “Cô có một trò chơi rất 

vui và hấp dẫn, trò chơi có tên là Người bí ẩn, để biết rõ hơn về trò chơi, mình cùng 

chơi nhé”. 

Cô mời một trẻ xung phong lên chơi trước. Trẻ đó sẽ ngồi ở chính giữa vòng 

tròn và úp mặt lại. Cô chọn một trẻ khác (không gọi tên trẻ đó lên) và yêu cầu trẻ sẽ vỗ 

tay 3 cái. Sau đó, trẻ ngồi ở giữa vòng tròn sẽ mở mắt ra và đoán ai vừa vỗ tay, với 2 

lời gợi ý từ 2 bạn khác nhau trong lớp để có thể biết được người vỗ tay đó là ai (Ví dụ: 

Bạn Hồng gợi ý: bạn vỗ tay là bạn mặc váy; Bạn Nam gợi ý: bạn vỗ tay là bạn thắt hai 

bím tóc). Lưu ý là 2 bạn gợi ý chỉ được nêu một đặc điểm của người vỗ tay và không 

được nhắc đến tên bạn ấy. Bạn ngồi ở giữa vòng tròn không được mở mắt cho đến khi 
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nghe xong 3 tiếng vỗ tay. Nếu đoán đúng tên bạn vỗ tay thì sẽ được thưởng một viên 

kẹo và về vòng tròn ngồi, thay thế bạn khác lên chơi (do xung phong hoặc do cô 

chọn). Còn nếu đoán sai trẻ đó sẽ tiếp tục ngồi ở giữa vòng tròn và đoán tiếp. 

3.2.12. Trò chơi: Em tập lái ô tô 

Mục đích 

Phát triển vốn từ về các chuyển động: xuyên qua, lên dốc, xuống dốc. 

Phát triển khả năng quan sát và trí tưởng tượng của trẻ. 

Phát triển khả năng tập trung chú ý, rèn tính phản xạ nhanh nhạy của trẻ. 

Chuẩn bị 

Không cần. 

Luật chơi 

Trẻ nghe theo khẩu lệnh của cô và thực hiện đúng động tác. 

Tiến hành 

Cô cho trẻ xếp thành 3 hàng dọc và đứng trước mặt cô. Cô giới thiệu trò chơi 

cho trẻ: “Cô có một trò chơi rất thú vị, có tên là Em tập lái ô tô, cô dạy cho các con 

chơi thử nha”. 

Đầu tiên, cô diễn tả các động tác cho trẻ xem. Tay trái cong lại tạo thành một 

cái dốc cao, tay phải co cụm lại tạo thành một chiếc xe ô tô. Trò chơi sẽ có 3 khẩu 

lệnh: 

Khẩu lệnh 1: Xe lên dốc: tay phải chạy dọc lên từ các ngón tay trái lên cổ tay 

bàn tay trái. 

Khẩu lệnh 2: Xe xuống dốc: tay phải chạy từ cổ tay bàn tay trái xuống cánh 

tay trái. 

Khẩu lệnh 3: Xe chạy xuyên qua đường hầm: tay phải luồn dưới tay trái. 

Sau đó, cô và trẻ sẽ cùng chơi. Cô sẽ là người đọc khẩu lệnh các động tác và 

trẻ là người thực hiện động tác. Cô cũng có thể vừa đọc vừa thực hiện động tác, tuy 

nhiên, đôi khi động tác của cô sẽ sai với khẩu lệnh, vì vậy trẻ phải làm theo khẩu lệnh 

của cô chứ không được nhìn theo tay cô. Ai làm sai khẩu lệnh sẽ bị phạt. 
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3.2.13. Trò chơi: Tôi muốn, tôi muốn 

Mục đích 

Phát triển vốn từ về đặc điểm của các con vật và phân loại động vật. 

Phát triển khả năng tập trung chú ý của trẻ. 

Chuẩn bị 

Một cái túi.  

Thẻ hình. 

Luật chơi 

Trẻ đoán được mình thuộc nhóm động vật nào và đoán được tên con vật của 

bạn thông qua lời diễn tả về một vài đặc điểm của con vật đó. 

Tiến hành 

Cô và trẻ ngồi thành vòng tròn, trò chuyện về các loài động vật sống trong 

rừng, trong nhà và dưới nước, cô yêu cầu trẻ kể tên một số con vật điển hình cho các 

loài động vật đó. Cô giới thiệu trò chơi cho trẻ: “Cô có một trò chơi nói về các loài 

động vật rất thú vị, hôm nay cô và các con sẽ cùng nhau chơi thử nha”. 

Đầu tiên, cô yêu cầu trẻ chuyền một chiếc túi cô đã chuẩn bị sẵn, trong đó có 

các thẻ hình về các con vật, chiếc túi đến tay bạn nào, bạn đó sẽ lấy từ trong túi một 

thẻ hình và giữ cho riêng mình, không cho bạn khác thấy. Sau khi tất cả các trẻ trong 

vòng tròn đều có thẻ hình cho riêng mình thì cô yêu cầu trẻ xem kỹ con vật có trong 

thẻ hình của mình. Tiếp theo, cô hướng dẫn cho trẻ chơi. Cô mở bài nhạc và cô với trẻ 

sẽ đi xung quanh lớp. Khi cô nói: Tôi muốn, tôi muốn… thì trẻ sẽ đáp lại: Muốn gì, 

muốn gì… Cô sẽ nói tiếp một yêu cầu và trẻ sẽ làm theo (Ví dụ: Cô nói “Tôi muốn các 

bạn có thẻ hình con vật sống trong rừng ngồi xuống” thì lập tức các bạn có thẻ hình 

thuộc loài động vật sống trong rừng sẽ ngồi xuống như: con sư tử, con khỉ, con voi…). 

Sau khi thực hiện xong yêu cầu của cô, các bạn đó sẽ diễn tả cho các bạn còn lại biết 

mình là con vật gì (Ví dụ: Tôi là con vật sống trong rừng, có một cái vòi rất dài và thân 

hình tôi rất to), các bạn còn lại sẽ đoán tên con vật và kiểm tra thẻ hình mà bạn đang 

cầm để biết được bạn đó có phải thuộc nhóm theo yêu cầu của cô không. Sau khi các 

bạn diễn tả xong hết, cô sẽ cho trẻ tiếp tục chơi và cô đặt yêu cầu với 2 loài động vật 

còn lại. Cứ như vậy, cô có thể hoán đổi các thẻ hình giữa các bạn với nhau và chơi. 
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3.2.14. Trò chơi: Hiểu ý đồng đội 

Mục đích 

Phát triển vốn từ thông qua tiếng kêu của con vật và kèm theo số lượng con 

vật: con heo, con gà, con vịt… 

Ôn số lượng từ 1 đến 5. 

Phát triển khả năng quan sát và tri giác có chủ định. 

Chuẩn bị 

Thẻ hình và số. 

Rổ, bảng. 

Vòng tròn nhỏ. 

Bài hát có thời gian khoảng 2 phút. 

Luật chơi 

Trẻ đoán đúng được số lượng con vật và tên con vật do đồng đội mình diễn tả. 

Một cặp hình đúng sẽ được một điểm. Đội nào được nhiều điểm nhất sẽ thắng. 

Tiến hành 

Cô tạo tình huống và giới thiệu trò chơi với trẻ: Cô cho trẻ nghe một bài nhạc 

có các con vật như: “Gà trống, mèo con và cún con”. Sau đó cô hỏi trẻ: “Bài hát có 

những con vật gì? Những con vật đó kêu như thế nào? Cô thấy các con trả lời rất giỏi, 

cô sẽ thưởng cho con một trò chơi mới cũng có liên quan đến tiếng kêu của con vật, 

trò chơi có tên là Hiểu ý đồng đội”. 

Cô giới thiệu cách chơi cho trẻ. Cô cho trẻ tự bắt nhóm với nhau, 2 bạn một 

nhóm. Một bạn sẽ là người diễn tả và bạn còn lại sẽ là người đoán. Cô cho một nhóm 

xung phong lên chơi trước. Cô sẽ phát cho nhóm chơi một rổ hình, rổ hình đó dành 

cho bạn đoán. Cô đặt một tấm bảng chính giữa ngăn cách 2 người chơi. Đầu tiên, cô sẽ 

lấy một thẻ hình bất kì và cho bạn diễn tả xem trong vòng 5 giây. Sau đó, bạn diễn tả 

sẽ chạy tới chỗ vòng tròn cô đã đánh dấu sẵn và diễn tả cho đồng đội của mình bằng 

cách: dùng ngón tay thể hiện số lượng và dùng tiếng kêu của con vật để nói lên con vật 

đó (Ví dụ: Thẻ hình 2 con vịt: trẻ sẽ xòe 2 ngón tay và diễn tả tiếng kêu của con vịt 

“cạp, cạp”). Sau khi diễn tả xong bạn đó sẽ chạy về chỗ cũ và bạn còn lại sẽ tìm trong 
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rổ thẻ hình mà đồng đội mình muốn nói đến và dán lên bảng. Thời gian chơi là một bài 

hát, hết bài hát trò chơi sẽ được ngừng lại và kiểm tra kết quả. 

3.2.15. Trò chơi: Nhớ về Bác 

Mục đích 

Phát triển vốn từ về không gian và hướng đi: trái, phải, đi thẳng, quẹo trái… 

Phát triển khả năng quan sát cho trẻ. 

Phát triển tư duy trực quan sơ đồ, khả năng ghi nhớ và tri giác có chủ định. 

Chuẩn bị 

Sơ đồ đường đi. 

Luật chơi 

Trẻ xác định đúng nơi chốn diễn ra bức hình và nói đúng đường đi để đưa các 

bức hình về đúng với nơi chốn của nó. 

Mục đích 

Cô trò chuyện với trẻ về Bác Hồ, cô cho trẻ xem hình ảnh về Bác, trong đó có 

3 bức hình: Bác đang làm việc, Bác lúc trẻ và Bác khi mất. Cô cho trẻ biết về nội dung 

các bức hình và mỗi bức sẽ được diễn ra ở mỗi nơi khác nhau: Bác làm việc ở nhà sàn 

thuộc Pác Pó, Bác sinh ra ở quê nhà, Bác mất và được chôn cất ở Ba Đình thuộc Hà 

Nội. Cô giới thiệu về trò chơi cho trẻ: “Hôm nay, cô có một trò chơi nhỏ, trò chơi có 

tên là Nhớ ơn Bác, để biết rõ hơn về trò chơi, các con phải chú ý lắng nghe cách chơi 

nha”. 

Cô cho trẻ xem một sơ đồ và giới thiệu về sơ đồ: “Trên sơ đồ có rất nhiều 

đường đi và lối rẽ, trên sơ đồ cũng có các tấm hình, các con kể thử cho cô nghe các 

tấm hình đó nói về điều gì không? Cũng như cô đã nói với con, mỗi tấm hình sẽ được 

diễn ra ở một nơi chốn khác nhau, trò chơi này cũng nói đến vấn đề đó, trò chơi yêu 

cầu các con phải xác định nơi chốn của tấm hình và tìm ra đúng đường để đưa tấm 

hình về đúng nơi của nó”. Cô cho trẻ xem sơ đồ và thảo luận các hướng đi trong vòng 

3 phút. Sau đó, cô có thể mời một trẻ đứng lên nói hướng đi mà mình chọn cho bức 

hình. Cả lớp có thể hỗ trợ cho bạn mình. 
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3.3. Trò chơi học tập kết hợp ứng dụng công nghệ thông tin 

3.3.1. Trò chơi: Sắc màu lung linh 

Mục đích 

Phát triển và mở rộng vốn từ về màu sắc cho trẻ: màu cam, màu hồng, màu 

nâu. 

Phát triển khả năng quan sát và khả năng ghi nhớ có chủ định. 

Củng cố các màu sắc cho trẻ. 

Chuẩn bị 

Powerpoint trò chơi 

Luật chơi 

Trẻ tìm đúng các cặp hình màu và tìm được các vật dụng có màu tương tự 

trong thực tế. 

Tiến hành 

Cô cho trẻ ngồi theo hình vòng cung và giới thiệu trò chơi với trẻ: “Cô có một 

trò chơi mới, cô cho lớp mình chơi thử nhé, trò chơi có tên là Sắc màu lung linh?”. 

Đầu tiên, cô cho trẻ xem các ô bí mật có trên màn hình. Cô yêu cầu mỗi trẻ lật 

2 ô một lần để tìm ra các cặp màu giống nhau. Sau khi lật xong hết các ô, cô cho trẻ 

xem các cặp màu mà trẻ lật được và yêu cầu cả lớp đọc tên các cặp màu đó lên. Tiếp 

theo, cô cho trẻ xem các hình vật dụng và yêu cầu trẻ tìm đồ vật có màu tương tự với 

cặp màu mà trẻ đã lật được. Cô cho trẻ đọc tên vật dụng và màu của vật dụng đó lên. 

Sau khi tìm đúng, trẻ sẽ áp dụng thực tế là tìm đồ vật ở trong lớp có màu giống với 

màu mà trẻ vừa lật. 

Lưu ý: Với những màu mà trẻ không nhớ hoặc không biết, cô có thể gợi ý cho 

trẻ hoặc dạy cho trẻ đọc tên màu mới đó. 

3.3.2. Trò chơi: Bé tập trang trí nhà 

Mục đích 

Phát triển vốn từ về các vật dụng và chức năng của các vật dụng đó: cái chén 

để đựng cơm, cái gối để ngủ… 

Phát triển khả năng quan sát và trí nhớ có chủ định. 
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Chuẩn bị 

Power point trò chơi. 

Luật chơi 

Trẻ chọn đúng vật dụng thích hợp với căn phòng và nói lên được chức năng 

của vật dụng đó. Nhóm nào chọn đúng nhiều vật dụng nhất sẽ thắng. 

Tiến hành 

Cô trò chuyện về ngôi nhà của trẻ được trang trí như thế nào: “Trong nhà của 

các con có những phòng nào? Trong phòng có những gì? Thường thì ai sẽ là người 

chọn mua và để những vật dụng đó trong phòng? Các con có thích được là người chọn 

những vật dụng để trong phòng không?”. Cô giới thiệu trò chơi với trẻ: “Hôm nay, cô 

sẽ cho các con chơi một trò chơi, ở trò chơi này các con có thể tự chọn các vật dụng để 

trang trí, chúng ta cùng thử nhé”. 

Đầu tiên, cô chia trẻ thành 3 nhóm. Mỗi nhóm sẽ nhìn lên màn hình và chọn 

cho mình một thẻ hình, sau khi đã chọn xong hết, cô sẽ lật các thẻ hình đó ra và cho trẻ 

nói tên phòng của nhóm mình. Trò chơi này sẽ là lần lượt từng nhóm chơi. Cô cho trẻ 

xem các vật dụng và yêu cầu trẻ chọn ra các vật dụng phù hợp với căn phòng của 

mình, sau khi chọn xong trẻ phải nói được công dụng của vật đó. Cô sẽ kiểm tra liền 

kết quả của trẻ bằng cách nhấp vào các hình vật dụng xem đúng hay sai. Nhóm nào 

nhiều vật dụng đúng nhất sẽ chiến thắng. Ngoài ra, cô còn có thể hỏi trẻ câu hỏi mở: 

“Ngoài những vật dụng này, các con còn muốn thêm cái nào nữa không?”. Câu hỏi 

này sẽ là trả lời theo cá nhân. 

3.3.3. Trò chơi: Đâu là đúng, đâu là sai? 

Mục đích 

Phát triển vốn từ về đặc điểm và âm thanh của các phương tiện giao thông. 

Phát triển khả năng quan sát và tri giác có chủ định. 

Phát triển tư duy cho trẻ thông qua suy luận, phán đoán của trẻ. 

Chuẩn bị 

Power point trò chơi. 
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Luật chơi 

Trẻ tự suy luận và nói lên được những điều không hợp lý có trong slide power 

point, trẻ diễn tả được âm thanh của các phương tiện giao thông. 

Tiến hành 

Cô cho trẻ ngồi ổn định giới thiệu về trò chơi với trẻ: “Các con có muốn chơi 

thử một trò chơi mới không? Trò chơi có tên là Đâu là đúng, đâu là sai? Trò chơi này 

đòi hỏi các con phải tự tìm ra điểm không đúng trong hình, giờ mình cùng chơi nhé”. 

Đầu tiên, cô cho trẻ xem slide có hình các phương tiện giao thông và yêu cầu 

trẻ tìm ra những điều không đúng và nói lên được lý do vì sao nó không đúng (Ví dụ: 

Ô tô bay trên trời là sai, vì ô tô chỉ chạy được dưới đất). Sau khi trẻ đã tìm được đúng 

hết các điểm sai thì cô cho trẻ nghe âm thanh của các phương tiện giao thông và yêu 

cầu cả lớp diễn tả lại bằng lời các âm thanh đó. Tiếp theo, cô chia trẻ thành 3 nhóm, 

một nhóm là ô tô, một nhóm là máy bay, nhóm còn lại là xe lửa. Khi cô đọc đến tên 

nhóm nào, nhóm đó sẽ mô tả lại âm thanh của nhóm mình (Ví dụ: Máy bay là ù ù ù…; 

Xe ô tô là ịn ịn ịn…; Xe lửa là xình xịch xình xịch…). 

3.3.4. Trò chơi: Bé làm việc tốt 

Mục đích 

Phát triển vốn từ về tên các con vật và môi trường sống của các con vật đó: 

trên cạn, dưới nước. 

Phát triển khả năng quan sát và trí nhớ của trẻ. 

Củng cố về môi trường sống của con vật. 

Chuẩn bị 

Power point về trò chơi: 

Hình ảnh các con vật hoàn chỉnh và bị cắt thành nhiều mảnh. 

Hình ảnh môi trường sống của con vật. 

Luật chơi 

Trẻ tìm và ghép đúng các mảnh ghép để tạo thành hình một con vật hoàn 

chỉnh. 

Trẻ chọn và nói được môi trường sống của con vật. 

Tiến hành 
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Cô tạo tình huống với trẻ, bằng cách cho trẻ nghe tiếng kêu của các con vật và 

cho trẻ đoán tên các con vật. Cô tiếp tục trò chuyện với trẻ: “Cô và các con cùng nhau 

có một trò chơi để giúp các bạn động vật nha, trò chơi có tên là Bé làm việc tốt”. 

Cô giới thiệu cách chơi với trẻ: “Ở đây, cô có rất nhiều hình về các bạn động 

vật, nhưng chúng đã bị cắt đi thành nhiều mảnh, bây giờ các con hãy giúp các bạn 

chọn các mảnh ghép thích hợp để ghép lại thành một hình hoàn chỉnh nhé”. Sau khi đã 

ghép xong hình các con vật hoàn chỉnh, cô yêu cầu trẻ tìm môi trường sống của chúng 

bằng cách chọn một trong 2 bức hình: hình trên cạn và hình dưới nước. Cô kiểm tra 

kết quả cho trẻ bằng cách chọn tấm hình trẻ chọn, hình đúng sẽ nghe thấy tiếng vỗ tay, 

hình sai sẽ bị biến mất đi. 

3.3.5. Trò chơi: Heo con dũng cảm 

Mục đích 

Phát triển vốn từ về không gian và hướng di chuyển: rẽ trái, rẽ phải, đi thẳng. 

Phát triển khả năng quan sát và tư duy trực quan sơ đồ. 

Rèn luyện khả năng phân tích của trẻ. 

Củng cố số lượng 3. 

Chuẩn bị 

Power point về trò chơi: Sơ đồ trò chơi. 

Luật chơi 

Trẻ tìm đúng đường đi sao cho nhặt được 3 chìa khóa và tránh gặp mặt Sói để 

đến được ngôi nhà. 

Trẻ nói lên được hướng đi trên sơ đồ. 

Tiến hành 

Cô giới thiệu về trò chơi cho trẻ: “Các con có thương yêu bạn bè của mình 

không? Các con có thích được giúp đỡ bạn bè của mình không? Cô được biết có một 

trò chơi nói về một đôi bạn rất yêu thương nhau, đó là bạn Heo con và bạn Dê con, 

nhưng Dê con đã bị một con Sói già bắt đi, bạn Heo con muốn đi cứu bạn Dê con 

nhưng lại không biết đường, chúng ta sẽ cùng nhau tham gia vào trò chơi để giúp đỡ 

bạn Heo con nha, trò chơi có tên là Heo con dũng cảm”. 



71 
 

Cô hướng dẫn cách chơi cho trẻ: “Các con hãy nhìn vào sơ đồ có trên màn 

hình, các con thấy rằng bạn Dê con đã bị bắt nhốt ở một nơi rất xa, ở nơi đó bạn Dê 

con đã bị Sói già nhốt vào một ngôi nhà có tới 3 ổ khóa. Vì vậy, khi giúp bạn Heo con 

các con phải chọn con đường nào dẫn đến ngôi nhà mà có thể lấy được 3 chiếc chìa 

khóa và tránh gặp mặt Sói già, vì Sói già rất gian ác, luôn rình rập để bắt bạn Heo con 

ăn thịt, các con nhớ nhé”. Cô cho trẻ tự thảo luận với nhau và mời từng trẻ đứng lên 

nói một đoạn đường đi và hỏi trẻ vì sao chọn đường đó. Sau khi đến được ngôi nhà, cô 

cùng trẻ đếm số chìa khóa xem có đủ số lượng 3 để giải cứu bạn Dê con không. Nếu 

không đủ thì trò chơi sẽ được chơi lại lần nữa. 

3.3.6. Trò chơi: Gọi là gì nhỉ? 

Mục đích 

Phát triển vốn từ mang tính khái quát: gia súc, gia cầm, rau quả, gia đình… 

Phát triển khả năng quan sát của trẻ. 

Chuẩn bị 

Power point trò chơi. 

Luật chơi 

Trẻ nhìn hình và nói đúng từ khái quát. 

Tiến hành 

Cô giới thiệu trò chơi với trẻ: “Cô có một trò chơi mới cho các bạn chơi, trong 

trò chơi đó có rất nhiều hình ảnh, nhưng cô không biết chúng được gọi là gì, các bạn sẽ 

xem và gọi tên giúp cô nhé!” 

Cô cho trẻ quan sát các hình ảnh trên powerpoint, cho từng trẻ nói lên các đặc 

điểm có trong hình, gợi ý trẻ nói lên cái quan trọng nhất là đặc điểm chung của các 

hình để trẻ có thể nói lên được từ khái quát (Ví dụ: Các hình ảnh này đều là con vật có 

2 chân, như vậy chúng được gọi chung là gia cầm). Khi trẻ đã nói được từ khái quát, 

cô tiếp tục cho trẻ kể tên các con vật hay đồ vật thuộc nhóm này mà cô chưa nhắc đến. 
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3.3.7. Trò chơi: Nào ta cùng chơi 

Mục đích 

Phát triển vốn từ thông qua tên, cách chơi và bài đồng dao có trong các trò 

chơi dân gian: Kéo cưa lừa xẻ, Mèo đuổi chuột, Nu na nu nống, Dung dăng dung dẻ, 

Rồng rắn lên mây. 

Phát triển khả năng quan sát, rèn luyện trí nhớ có chủ định của trẻ. 

Chuẩn bị 

Power point trò chơi. 

Luật chơi 

Trẻ lật các ô số, xem hình ảnh và nói đúng tên trò chơi. 

Trẻ trả lời các câu hỏi có liên qua đến trò chơi. Trả lời đúng hết sẽ có thưởng, 

sai sẽ mất lượt trả lời cho câu hỏi tiếp theo. 

Tiến hành 

Cô trò chuyện với trẻ về các trò chơi dân gian mà cô đã từng dạy trẻ, sau đó cô 

sẽ giới thiệu về trò chơi mới: “Cô có trò chơi mới mang tên “Nào ta cùng chơi”, để 

chơi trò này các bạn phải nhớ thật rõ tên và cách chơi của các trò chơi dân gian mà cô 

đã dạy bạn. Bây giờ chúng ta bắt đầu nhé”. 

Đầu tiên, cô cho trẻ xem các ô số bí ẩn từ 1 – 5, cô cho trẻ chọn ô số mình 

thích, nếu có quá nhiều lựa chọn cô sẽ mở ô số 1. Trẻ sẽ xem hình và cho trẻ xung 

phong nói tên của trò chơi. Nếu đúng, cô sẽ cho trẻ xem tiếp video về bài đồng dao có 

trong trò chơi, cho cả lớp đọc lại bài đồng dao đó. Sau đó, sẽ có 2 câu hỏi liên quan 

đến trò chơi, cô mời một trẻ xung phong trả lời, trả lời đúng hết 2 câu sẽ có phần 

thưởng, nếu sai sẽ mất lượt trả lời cho câu hỏi tiếp theo, và cô sẽ mời một trẻ khác trả 

lời. 

Cô tiếp tục mở các ô số còn lại cho trẻ đoán tên và trả lời câu hỏi. 

Sau khi đã mở hết các ô số, cô cho trẻ nhắc lại tên của 5 trò chơi dân gian vừa 

rồi và cho trẻ chọn một trò chơi mình thích và tiến hành chơi. Cô sẽ quan sát và sửa sai 

trong quá trình chơi của trẻ. 
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3.3.8. Trò chơi: Nhà khoa học nhí 

Mục đích 

Phát triển tai nghe của trẻ. 

Phát triển vốn từ về tên của các loài động vật thông qua tiếng kêu của chúng: 

hổ, sư tử, chim, gà, mèo, heo… 

Chuẩn bị 

Power point về trò chơi. 

Luật chơi 

Trẻ nghe tiếng kêu và chọn đúng con vật phát ra tiếng kêu đó. Nếu đúng có 

thưởng, sai sẽ mất lượt chơi. 

Tiến hành 

Cô ổn định và giới thiệu trò chơi với trẻ: “Các bạn ơi, các bạn có thích trở 

thành nhà khoa học không? Là nhà khoa học chúng ta khám phá được rất nhiều điều, 

khám phá về các con vật, về tiếng kêu của con vật đó. Bây giờ chúng ta tham gia vào 

trò chơi mới nha, trò chơi có tên là “Nhà khoa học nhí”.” 

Cô mời một trẻ xung phong lên chơi. Trẻ đó sẽ nghe tiếng kêu và chọn con vật 

tương ứng, trẻ sẽ tự tay chọn, nếu chọn đúng trẻ sẽ nghe tiếng vỗ tay và được cô 

thưởng bằng một phần quà, nếu sai trẻ đó sẽ mất lượt chơi tiếp và mời trẻ khác lên 

chọn. Trò chơi cứ thế tiếp tục. 

Sau khi chơi xong, cô chia trẻ thành nhiều nhóm, và mỗi nhóm sẽ tự chọn một 

con vật mình thích. Tiếp đến, cô sẽ gọi tên con vật, nhóm nào chọn con vật giống như 

cô gọi sẽ phát ra tiếng kêu thật to. 

3.3.9. Trò chơi: Rung chuông là… có kẹo 

Mục đích 

Phát triển vốn từ về tên và đặc điểm, chức năng của các đồ đùng có trong nhà: 

tủ lạnh, dàn âm thanh, kem đánh răng, máy hút bụi… 

Rèn luyện khả năng phân tích của trẻ. 

Chuẩn bị 

Power point trò chơi. 

Chuông. 
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Luật chơi 

Trẻ nghe câu hỏi và trả lời. Nếu đúng cô thưởng kẹo, nếu sai sẽ mất lượt chơi 

để trả lời câu hỏi tiếp theo. 

Tiến hành 

Cô giới thiệu trò chơi với trẻ: “Các bạn có thích ăn kẹo không? Nếu thích 

chúng ta sẽ tham gia một trò chơi nhé, trò chơi có tên là Rung chuông là có kẹo” 

Cô đặt chuông ở giữa lớp và cho trẻ ngồi thành hình chữ U. Cô giới thiệu trò 

chơi với trẻ: “Các bạn sẽ được nghe các câu hỏi, dựa vào nội dung câu hỏi để đoán tên 

đồ dùng có trong nhà của mình, ai có câu trả lời sẽ chạy lên và rung chuông. Sau khi 

rung chuông, bạn sẽ nói lên tên đồ dùng và về chỗ ngồi đợi đáp án của cô”. Tiếp theo, 

cô sẽ là người cho trẻ xem đáp án, nếu đúng trẻ đó sẽ được thưởng kẹo, nếu sai sẽ mất 

lượt chơi ở câu hỏi tiếp theo. 

Cứ thế trò chơi tiếp tục ở các câu hỏi còn lại. 

3.3.10. Trò chơi: Thử tài đầu bếp nhí 

Mục đích 

Phát triển vốn từ về các loại gia vị và thực phẩm có trong nhà bếp và nguồn 

gốc của các loại đó: Gạo có từ hạt lúa, nước mắm làm từ cá biển, đường làm từ mía… 

Phát triển khả năng quan sát và rèn luyện trí nhớ có chủ định. 

Chuẩn bị 

Power point trò chơi. 

Luật chơi 

Trẻ nói đúng tên thực phẩm và chọn đúng nguồn gốc để làm ra thực phẩm đó. 

Tiến hành 

Cô giới thiệu trò chơi và cách chơi với trẻ. 

Đầu tiên, cô cho trẻ quan sát các hình ảnh và nói lên tên của hình ảnh đó. Tiếp 

đến, cô sẽ hỏi trẻ nguồn gốc của các loại thực phẩm được làm từ đâu. Nếu trẻ không 

biết, cô và trẻ sẽ cùng nhau tham gia vào trò chơi. Cô cho trẻ xem hình và yêu cầu trẻ 

chọn một hình ảnh tương ứng với nguồn gốc để có thực phẩm mà trẻ vừa được xem. 

Mỗi trẻ chỉ được quyền chọn đáp án một lần, trẻ nào chọn đúng sẽ có thưởng. 
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Sau khi chơi xong các trò chơi, cô sẽ củng cố lại một lần nữa bằng cách cô đọc 

tên gia vị hoặc thực phẩm nào đó, trẻ sẽ nói tên nguồn gốc đã làm ra thực phẩm đó. 

3.3.11. Trò chơi: Vì sao bạn biết? 

Mục đích 

Phát triển vốn từ của trẻ về các vật dụng và thực phẩm: cây lược, cây chổi, dưa 

hấu, kẹo… 

Phát triển khả năng quan sát và phân tích của trẻ. 

Phát triển tư duy logic của trẻ thông qua việc trẻ tự suy luận để nói lên lý do vì 

sao trẻ chọn hình ảnh đó. 

Chuẩn bị 

Power point trò chơi. 

Luật chơi 

Trẻ nhìn vào dãy hình và chọn một hình không thuộc nhóm các hình còn lại, 

sau đó sẽ trả lời lý do vì sao trẻ chọn. Nếu chọn và trả lời đúng sẽ có thưởng, còn chọn 

đúng mà không trả lời được thì không có thưởng. 

Tiến hành 

Cô cho trẻ ngồi thành vòng tròn và giới thiệu trò chơi với trẻ.  

Cô giới thiệu cách chơi với trẻ. Đầu tiên, trẻ sẽ nhìn vào dãy hình và đọc tên 

các hình ảnh có trong dãy. Sau đó, trẻ sẽ tìm một hình không thuộc nhóm với các hình 

còn lại và nói lý do vì sao trẻ chọn. Trẻ sẽ tự tay nhấn vào hình chọn, nếu đúng hình 

ảnh sẽ được khoanh tròn màu đỏ kèm theo tiếng vỗ tay, nếu sai thì hình ảnh không 

thay đổi. Để xem tiếp câu trả lời vì sao, cô giúp trẻ bằng cách nhấn vào hình ảnh đúng. 

Với đáp án đúng về chọn hình ảnh và giải thích vì sao, trẻ sẽ được cô thưởng 

quà. 

3.3.12. Trò chơi: Tôi là ai? 

Mục đích 

Phát triển vốn từ về tên nghề nghiệp và các vật dụng có liên quan đến nghề: 

công an, bác sĩ, giáo viên, thợ xây dựng, nông dân… 

Phát triển khả năng quan sát và trí nhớ có chủ định của trẻ. 

Phát triển khả năng phân tích để tìm ra câu trả lời đúng. 
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Chuẩn bị 

Power point trò chơi. 

Luật chơi 

Trẻ nhìn các hình ảnh và nói tên nghề nghiệp. Nếu đúng có thưởng, nếu sai sẽ 

mất lượt cho lần chơi kế tiếp. 

Tiến hành 

Cô cho trẻ xem các hình ảnh và kèm theo lời gợi ý của trò chơi, từng hình ảnh 

xuất hiện sẽ nói lên nghề nghiệp muốn nói đến là nghề gì. Trẻ nào biết sẽ giơ tay trả 

lời, khi trả lời xong tên nghề, trẻ sẽ đọc tên các hình ảnh có liên quan và nói lên công 

dụng của hình ảnh hoặc lý do vì sao hình ảnh đó có liên quan đến nghề trẻ vừa nhắc 

đến. 

3.3.13. Trò chơi: Điền vào chỗ trống 

Mục đích 

Phát triển vốn từ của trẻ thông qua nội dung bài thơ. 

Phát triển khả năng quan sát và tư duy của trẻ thông qua việc trẻ nhìn hình và 

đoán từ. 

Chuẩn bị 

Power point trò chơi. 

Luật chơi 

Trẻ nhìn hình và đoán từ để điền vào chỗ trống cho thích hợp. 

Tiến hành 

Cô mở các bài thơ, đồng dao cho trẻ xem. Tiếp đến, cô đọc cho trẻ nghe, cô 

trò chuyện với trẻ: “Bài thơ vừa rồi còn nhiều chỗ trống, những chỗ trống đó sẽ làm 

cho bài thơ trở nên khó hiểu và không hay”. Vì thế trẻ sẽ là người giúp cô điền vào các 

từ đó.  

Trẻ sẽ điền từ bằng cách nhìn hình và đoán các từ còn thiếu. Cô sẽ là người 

kiểm tra kết quả của trẻ. 
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3.4. Thử nghiệm và phân tích kết quả thử nghiệm 

3.4.1. Mục đích thử nghiệm 

Chúng tôi tiến hành thử nghiệm nhằm đánh giá tính khả thi của một số trò 

chơi học tập nhằm phát triển vốn từ cho trẻ mẫu giáo 4 – 5 tuổi mà để tài đã thiết kế. 

3.4.2. Địa điểm thử nghiệm 

Do thời gian có hạn nên chúng tôi chỉ tiến hành thử nghiệm ở 2 trường: 

- Trường mầm non Quận – Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh với 2 lớp Chồi. 

- Trường mầm non tư thục Hươu Cao Cổ - Quận 6, Tp. Hồ Chí Minh với 2 

lớp Chồi. 

3.4.3. Nội dung và phương pháp thử nghiệm 

Chúng tôi tiến hành tổ chức cho trẻ chơi một số trò chơi học tập mà đề tài đã 

thiết kế. Qua đó, chúng tôi dùng phương pháp quan sát để quan sát hứng thú của trẻ 

khi chơi và ghi nhận một số kết quả của việc phát triển vốn từ mà trẻ đạt được khi chơi 

trò chơi học tập mà chúng tôi thiết kế. 

3.4.4. Tiêu chí và cách đánh giá thử nghiệm 

Trong quá trình tiến hành thử nghiệm, chúng tôi đều sử dụng các tiêu chí đánh 

giá và cách đánh giá mức độ phát triển vốn từ của trẻ mẫu giáo 4 – 5 tuổi đã được trình 

bày rõ ở chương II, tiểu mục 2.2.1. 

3.4.5. Kết quả thử nghiệm 

Vì thời gian có hạn nên chúng tôi chỉ chọn một số trò chơi học tập để tổ chức 

cho trẻ lớp Chồi tại trường mầm non Quận – quận Tân Bình và trường mầm non Hươu 

Cao Cổ - quận 6 để chơi thử: 

Trò chơi học tập bằng lời 

1. Bé thích màu quả nào? 

2. Em tập lái ô tô 

3. Người bí ẩn 

Trò chơi học tập kết hợp ứng dụng công nghệ thông tin 

1. Điền vào chỗ trống 

2. Đâu là đúng, đâu là sai? 

3. Rung chuông là có kẹo 
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4. Tôi là ai? 

5. Bé tập trang trí nhà 

6. Nhà khoa học nhí 

7. Vì sao bạn biết? 

3.4.5.1. Kết quả thử nghiệm ở trẻ 

Sau khi thử nghiệm kết thúc, chúng tôi thấy kết quả phát triển vốn từ của trẻ 

tốt hơn và mức độ trẻ hứng thú với các trò chơi khá cao, nhất là các trò chơi học tập 

kết hợp với ứng dụng công nghệ thông tin.  

 Kết quả thử nghiệm khi trẻ tham gia trò chơi học tập bằng lời 

Với các trò chơi học tập bằng lời, trẻ hứng thú tham gia cùng bạn và trẻ luôn 

tuân thủ theo luật chơi. Khi chơi trò chơi “Bé thích màu quả nào?” trẻ chơi rất vui, bởi 

vì trẻ được tìm các bạn cùng có màu quả giống với màu quả của mình và tạo thành 

một nhóm của riêng mình. Nếu trò chơi này chỉ dừng lại ở việc trẻ giơ quả có màu 

theo yêu cầu của cô thì trẻ chỉ biết được tên và màu quả mà trẻ thích, còn ở đây trẻ 

được tìm nhóm, và từng thành viên trong nhóm sẽ nói tên quả của mình, chính vì vậy 

việc phát triển vốn từ cho trẻ về tên của các loại quả được mở rộng nhiều hơn. 

Ở trò chơi “Em tập lái ô tô” trẻ phản ứng khá nhanh nhạy và đạt được mục 

đích của trò chơi đã đề ra, trẻ dùng tay để diễn tả lại các động tác và nói đúng tên của 

động tác đó. Ngoài ra, trẻ còn phát hiện lỗi sai của bạn bè trong khi chơi và đã giúp 

bạn sửa sai rất tốt. 

Với trò chơi “Người bí ẩn” trẻ rất có hứng thú, trẻ muốn tìm ra người mà các 

bạn muốn nhắc đến thông qua việc miêu tả cách ăn mặc hoặc tóc hay cử chỉ quen 

thuộc của người đó. Chính những lời miêu tả ấy đã giúp phát triển vốn từ cho trẻ, 

không chỉ ở những trẻ nói mà còn ở những trẻ nghe và tham gia trò chơi. 

 Kết quả thử nghiệm khi trẻ tham gia trò chơi học tập kết hợp ứng 

dụng công nghệ thông tin 

Do nhu cầu hiện đại hóa – công nghệ hóa hiện nay, có lẽ trẻ được tiếp xúc với 

công nghệ thông tin từ khá sớm khi trẻ ở nhà, vì thế các trò chơi được làm dưới dạng 

power point trẻ rất thích và hứng thú tham gia cùng cô và các bạn. 
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Với trò chơi “Đâu là đúng, đâu là sai?” trẻ được nhìn các hình ảnh động 

phương tiện giao thông, trẻ rất thích thú, trẻ hào hứng giơ tay phát biểu ý kiến và trả 

lời câu hỏi của cô một cách chính xác. Trẻ biết nhận ra điểm sai và điểm đúng của 

hình. Trẻ diễn đạt lại ý kiến của mình cũng rất tốt. 

Khi chơi trò chơi “Tôi là ai?” trẻ biết và nói được các hình ảnh có liên quan 

đến các ngành nghề của xã hội, chẳng hạn như khi trẻ nhìn hình ảnh viên thuốc, tai 

nghe, nón trắng có hình chữ thập là trẻ đã liên tưởng đến ngành nghề bác sĩ. Quan 

trọng là trẻ phải nói được tên của những hình ảnh có liên quan đến ngành nghề mà cô 

cho trẻ xem, từ đó sẽ có một câu trả lời chính xác là ngành nghề nào. 

Còn với trò chơi “Rung chuông là có kẹo” trẻ hào hứng hơn cả, vì trẻ vừa 

được chạy lên rung chuông để trả lời câu hỏi và vừa được cô thưởng kẹo. Khi nghe cô 

đọc câu hỏi, một trẻ đã liền hô lên: “Câu hỏi nghe ngộ quá cô ơi” và trẻ cười tít mắt. 

Chính những điều lạ và ngộ trong câu hỏi đã giúp trẻ có đáp án chính xác và được 

nhận kẹo. Trẻ biết dựa vào các đặc điểm của đồ vật có trong câu hỏi để suy luận ra đáp 

án, khi cô hỏi vì sao trẻ biết thì trẻ đã nêu ra được các điểm nhấn quan trọng đó. Và 

khi chơi xong trò chơi, trẻ đã bắt chước cô đặt câu hỏi để hỏi lại bạn của mình, trẻ 

nhắc lại vài câu hỏi ngắn và tương đối dễ nhớ trong trò chơi vừa rồi để hỏi bạn, và 

chúng tôi nhận ra được sự thích thú của trẻ khi chơi trò chơi. 

Trò chơi “Vì sao trẻ biết?”, đã giúp trẻ phát triển được các vốn từ cần thiết về 

các vật dụng có trong cuộc sống sinh hoạt hằng ngày, không chỉ vậy trẻ còn phát triển 

được tư duy logic bằng cách suy luận các hình ảnh để tìm ra hình ảnh nào không cùng 

nhóm. Khi chơi xong trò chơi, cô đã dùng các hình ảnh hoặc chỉ các đồ dùng để hỏi lại 

trẻ tên cũng như công dụng của chúng, trẻ đã trả lời đúng và phản xạ rất nhanh nhạy. 

Với hai trò chơi “Bé tập trang trí nhà” và “Nhà khoa học nhí”, trẻ được tự tay 

cầm chuột vi tính và chọn các vật dụng hoặc các con vật phù hợp với yêu cầu của trò 

chơi. Chính vì điều này đã khơi gợi sự hứng thú ở trẻ, vì tâm lý của trẻ nhỏ là muốn tự 

tay mình làm, tự mình thể hiện trong khi chơi, khi cho trẻ chọn, trẻ đã không ngừng 

giơ tay xung phong để giành quyền được chọn với các bạn khác. Nhưng trẻ vẫn không 

quên nhiệm vụ là nói được tên các công dụng hoặc con vật mà trẻ chọn, với những vật 
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dụng trẻ không chọn, trẻ cũng đã nói được lý do vì sao. Từ đó, ta thấy được vốn từ của 

trẻ phát triển rất tốt và phong phú. 

Đối với trò chơi “Điền vào chỗ trống” trẻ đã đạt được mục đích của trò chơi, 

trẻ nhìn hình và đoán tên hình ảnh để điền vào các chỗ trống thích hợp, khi điền xong 

trẻ sẽ đọc lại các câu thơ cùng cô. Do đó, vốn từ của trẻ cũng sẽ được phát triển thông 

qua nội dung của các bài thơ có trong trò chơi. 

Và sau đây là bảng kết quả đánh giá chung về mức độ phát triển vốn từ của trẻ 

sau khi thử nghiệm ở các trò chơi mà chúng tôi đề ra: 

Bảng 3.1. Kết quả đánh giá chung về mức độ phát triển vốn từ của trẻ sau khi thử 

nghiệm trò chơi. 

STT Loại Số lượng trẻ Tỉ lệ % 

1 Giỏi 16 15 % 

2 Khá 51 66.25 % 

3 Trung bình 13 18.75 % 

4 Yếu 0 0 % 

Tổng số 80 100 % 

 

Từ hai bảng trên, ta có biểu đồ thể hiện tỉ lệ phần trăm các mức độ phát triển 

vốn từ giữa hai kết quả trước và sau khi thử nghiệm trò chơi: 
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Biểu đồ 3. Thể hiện mức độ phát triển vốn từ của trẻ khi thử nghiệm trò chơi. 

 
 

Từ biểu đồ trên có thể thấy rằng, kết quả trước và sau khi tiến hành thử 

nghiệm một số trò chơi học tập mà chúng tôi thiết kế có sự chênh lệch nhau rất rõ. 

Trẻ loại giỏi tăng 3 trẻ ( tăng 5%) so với tỉ lệ trước khi thử nghiệm. 

Trẻ loại khá tăng 19 trẻ tương đương tỉ lệ tăng 22.25%. 

Trẻ loại trung bình giảm 21 trẻ, tương đương tỉ lệ giảm 23.75%. 

Trẻ loại yếu giảm xuống không còn trẻ nào. 

Sau khi thử nghiệm kết thúc, chúng tôi thấy kết quả phát triển vốn từ của trẻ 

tốt hơn và mức độ trẻ hứng thú với các trò chơi cũng khá cao, nhất là các trò chơi học 

tập bằng lời kết hợp với ứng dụng công nghệ thông tin. Do nhu cầu hiện đại hóa – 

công nghệ hóa hiện nay, vì thế các trò chơi được làm dưới dạng power point trẻ rất 

thích và hứng thú tham gia cùng cô và các bạn. Sau khi chơi xong, trẻ còn muốn cô tổ 

chức chơi thêm một lần nữa. 

3.4.5.2. Ý kiến đóng góp của giáo viên đứng lớp 

Về phía giáo viên đứng lớp, chúng tôi nhận được các ý kiến phản hồi khá tốt. 

Các cô đều khẳng định trò chơi học tập do chúng tôi thiết kế khá là hấp dẫn và phù 

hợp với mục đích phát triển vốn từ của trẻ, được biết vì từ trước đến giờ khi trẻ tham 
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gia vào trò chơi học tập, trẻ chỉ được chơi với dạng đồ chơi học tập là các dạng lô tô, 

thẻ hình… Chính vì thế, với trò chơi học tập ứng dụng công nghệ thông tin là một hình 

thức mới, giúp cho trẻ không bị nhàm chán và trẻ tiếp thu nhanh hơn thông qua các 

hình ảnh sống động trong trò chơi. Bên cạnh đó, với các trò chơi học tập bằng lời, các 

cô cũng đã gợi ý chúng tôi nên mở rộng hướng trò chơi phát triển ở nhiều chủ đề hơn 

nữa. Chúng tôi đã ghi nhận ý kiến này và sẽ sửa khi thiết kế các trò chơi mới. 

Tóm lại, kết quả trên đã khẳng định việc sử dụng các trò chơi học tập bằng lời 

và kết hợp ứng dụng công nghệ thông tin là phù hợp với mục đích giáo dục và tâm 

sinh lý của trẻ, từ đó đem lại những hiệu quả cao trong công tác phát triển vốn từ cho 

trẻ mẫu giáo 4 – 5 tuổi. 
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PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ SƯ PHẠM 
 

1. Kết luận 

Việc phát triển ngôn ngữ cho trẻ có vai trò rất quan trọng trong công tác chăm 

sóc và giáo dục nhằm mục đích phát triển toàn diện cho trẻ, nó còn là cơ sở giao tiếp 

và lĩnh hội tri thức của trẻ trong các hoạt động ở trường mầm non cũng như các cấp 

học sau này. Vốn từ là nền móng để phát triển ngôn ngữ. Để trẻ có thể hòa nhập với 

mọi người xung quanh thì cần phải có vốn từ phong phú, vì nhờ có vốn từ mà ngôn 

ngữ mạch lạc của trẻ cũng sẽ được phát triển. Vì vậy, việc phát triển vốn từ cho trẻ rất 

quan trọng và cần được quan tâm nhiều hơn nữa. 

Trò chơi học tập là một dạng trò chơi có luật, giúp tăng hứng thú cho trẻ khi 

chơi. Và trò chơi học tập đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển nhận thức của 

trẻ. Và dạng trò chơi học tập bằng lời cũng giúp cho vốn từ của trẻ phát triển rất tốt. 

Do đó, việc thiết kế các trò chơi học tập giúp trẻ phát triển vốn từ phù hợp với đặc 

điểm tâm sinh lý trẻ sẽ giúp trẻ phát triển toàn diện, khả năng nói và hiểu từ của trẻ sẽ 

tăng cao và hiệu quả hơn. 

Kết quả khảo sát thực trạng ở chương 2 cho thấy các giáo viên đã nhận thức 

được tầm quan trọng của việc phát triển vốn từ cho trẻ. Tuy nhiên, việc tổ chức trò 

chơi phát triển vốn từ chưa được chú trọng thành một hoạt động cụ thể. Phát triển vốn 

từ cho trẻ diễn ra ngẫu nhiên trong quá trình tiếp xúc giữa cô và trẻ trong sinh hoạt 

hằng ngày, nếu trẻ dùng không đúng từ cô có thể sẽ không biết và không được sửa lại 

chính xác, hoặc khi tổ chức trò chơi phát triển vốn từ cũng chỉ là một hoạt động nhỏ, 

một hoạt động để mở đầu cho giờ học có chủ đích của trẻ. 

Trên cơ sở nghiên cứu lý luận ở chương 1 và khảo sát thực trạng ở chương 2, 

chúng tôi tiến hành thiết kế một số trò chơi học tập bằng lời và kết hợp với ứng dụng 

công nghệ thông tin nhằm phát triển vốn từ cho trẻ mẫu giáo 4 – 5 tuổi. Trong mỗi trò 

chơi học tập bao gồm các phần: 

- Mục đích 

- Chuẩn bị 

- Luật chơi 
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- Cách tiến hành 

Bên cạnh đó, chúng tôi còn tiến hành thử nghiệm một số trò chơi mà chúng tôi 

đã thiết kế để biết được tính khả thi và kết quả trẻ sẽ đạt được gì thông qua trò chơi đó. 

Kết quả thử nghiệm cho thấy, tất cả trẻ đều hứng thú với trò chơi học tập bằng lời và 

kết hợp với ứng dụng công nghệ thông tin, vốn từ của trẻ tăng cao, ngoài các vốn từ 

mà chúng tôi đề ra trong mục đích trò chơi, trẻ còn phát triển được các vốn từ khác rất 

là phong phú. Mặt khác, nhờ trò chơi đi kèm với hệ thống ứng dụng công nghệ thông 

tin nên làm cho trẻ rất hứng thú và tích cực tham gia cùng cô và bạn. Ngoài ra, chúng 

tôi còn nhận được sự đánh giá cao của giáo viên khi xem trò chơi học tập bằng lời và 

kết hợp ứng dụng công nghệ thông tin. Điều đó chứng tỏ tính khả thi của các trò chơi 

khá tốt. 

Thông qua khóa luận này, chúng tôi hi vọng những trò chơi học tập do chúng 

tôi thiết kế cũng một phần nào đó có thể giúp giáo viên phát triển vốn từ cho trẻ, và 

các trò chơi học tập kết hợp với ứng dụng công nghệ thông tin sẽ giúp các giáo viên có 

thêm ý tưởng mới để làm ra được nhiều trò chơi hơn nữa, một phần đáp ứng yêu cầu 

xã hội hóa hiện nay, một phần giúp tăng hứng thú của trẻ. Nhờ đó, vốn từ của trẻ nói 

riêng và ngôn ngữ của trẻ nói chung sẽ được phát triển tốt hơn trong công tác chăm 

sóc và giáo dục trẻ mầm non. 

2. Kiến nghị 

Trong quá trình thực hiện đề tài này, chúng tôi đề xuất một số kiến nghị như 

sau: 

Ở các lớp nên tổ chức nhiều hoạt động tích hợp hay trò chơi phát triển vốn từ 

cho trẻ nhiều hơn nữa để giúp trẻ phát triển ngôn ngữ một cách tốt nhất. Vì thời gian 

diễn ra hoạt động giúp trẻ phát triển vốn từ còn khá hạn chế và mục đích phát triển 

cũng chưa nêu một cách rõ ràng. Các hoạt động phát triển ngôn ngữ có thể do giáo 

viên hướng dẫn thông qua các trò chơi học tập phát triển vốn từ, hoặc được tích hợp 

trong các hoạt động học của các môn học khác, hoặc thông qua các cốt truyện, phim 

ngắn để có thể giúp trẻ phát triển vốn từ cũng như ngôn ngữ mạch lạc… 

Nhà trường có thể tổ chức các cuộc thi thiết kế trò chơi học tập kết hợp ứng 

dụng công nghệ thông tin để các giáo viên có thể trao đổi kinh nghiệm và chia sẻ với 
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nhau, làm phong phú thêm kho trò chơi học tập nhằm phát triển ngôn ngữ cho trẻ ở 

trường. 

Bên cạnh đó, nhà trường nên tổ chức các chuyên đề giúp giáo viên tìm hiểu về 

các ứng dụng công nghệ thông tin, để giáo viên có thể nắm được các kỹ năng thao tác 

như: cắt/ ghép phim, chỉnh sửa hình ảnh, tạo ảnh động, làm phim ngắn… để có thể làm 

phong phú hơn khi thiết kế một trò chơi, từ đó sẽ phát huy được tính sáng tạo của giáo 

viên trong công tác giảng dạy. 

Nhà trường kết hợp với phụ huynh để hỗ trợ cho công tác phát triển vốn từ của 

trẻ, bằng cách: giáo viên có thể dán thông báo về nội dung phát triển vốn từ trong một 

chủ đề cụ thể ở bảng thông tin, để phụ huynh có thể theo dõi và bám sát hơn về vốn từ 

mà giáo viên muốn phát triển cho trẻ. Khuyến khích phụ huynh trò chuyện nhiều hơn 

với trẻ về các từ có trong nội dung của bảng thông tin khi trẻ ở nhà. 

  



86 
 

PHỤ LỤC 1 
PHIẾU PHỎNG VẤN GIÁO VIÊN 

Kính chào cô! 

Chúng tôi đang thực hiện nghiên cứu về các trò chơi học tập nhằm phát triển 

vốn từ cho trẻ từ 4 – 5 tuổi, được biết cô đã có nhiều kinh nghiệm trong việc sử dụng 

trò chơi giúp trẻ phát triển vốn từ. Vì vậy, chúng tôi kính gửi đến cô phiếu phỏng vấn 

này nhằm thu hồi ý kiến về việc xây dựng và tổ chức trò chơi học tập nhằm phát triển 

vốn từ cho trẻ 4 – 5 tuổi hiện nay. Chúng tôi hi vọng sẽ nhận được những ý kiến đóng 

góp đầy quý báu của cô về vấn đề này. 

Xin chân thành cảm ơn! 

   

Họ và tên: ………………………………………..…………..     Tuổi ………………… 

Lớp: ……………… Trường:…………………………………. Quận: ………………... 

Thành phố: ……………………………. 

   

Cô hãy đánh dấu (X) vào lựa chọn thích hợp 

Câu 1: Chương trình giáo dục mà trường cô đang thực hiện là chương trình: 

Cải cách   

Đổi mới   

Mới   

Câu 2: Theo cô, việc thiết kế trò chơi giúp trẻ phát triển vốn từ là cần thiết? 

Có  

Không  

Câu 3: Cô thường tổ chức trò chơi phát triển vốn từ trong giờ hoạt động: 

Làm quen môi trường xung quanh   

Toán   

Tạo hình   

Thể chất   

Làm quen tác phẩm văn học   

Âm nhạc   



87 
 

Câu 4: Thái độ của trẻ khi tham gia trò chơi phát triển vốn từ: 

Hứng thú   

Bình thường   

Không hứng thú   

Câu 5: Cô có hay thay đổi các trò chơi cho trẻ: 

Thường xuyên   

Thỉnh thoảng   

Ít khi   

Không bao giờ   

Câu 6: Khi thiết kế một trò chơi mới, cô thường gặp khó khăn về: 

Thời gian   

Kinh phí   

Kinh nghiệm   

Câu 7: Các loại trò chơi phát triển vốn từ mà cô đã từng sử dụng: 

Trò chơi học tập với đồ vật, đồ chơi, tranh ảnh…   

Trò chơi học tập bằng lời    

Trò chơi học tập ứng dụng công nghệ thông tin  

Trò chơi dân gian   

Câu 8: Cô có thể kể tên một vài trò chơi mà cô thường dùng để phát triển vốn 

từ cho trẻ: 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 
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PHỤ LỤC 2 
HÌNH ẢNH KHI THỬ NGHIỆM TRÒ CHƠI 

 

 

  

Trẻ cùng cô tham gia trò chơi 

“Em tập lái ô tô”. 

Trẻ tham gia trả lời câu hỏi ở trò 

chơi “Tôi là ai?”. 

Trẻ đang gợi ý cho bạn trong trò 

chơi “Người bí ẩn”. 

Trẻ được tự mình chọn vật dụng 

trong trò chơi “Bé tập trang trí nhà”. 
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Trẻ chỉ và nói điểm đúng, sai trong 

trò chơi “Đâu là đúng, đâu là sai?”. 

Trẻ thích thú tham gia trò chơi 

“Bé thích màu quả nào?”. 

Trẻ được tự tay chơi trò chơi 

“Nhà khoa học nhí”. 

Trẻ tham gia trò chơi “Điền vào 

chỗ trống”. 
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PHỤ LỤC 3 
MỘT SỐ HÌNH ẢNH CỦA TRÒ CHƠI HỌC TẬP KẾT HỢP ỨNG 

DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 
 

Trò chơi: Bé làm việc tốt 

 

  

Trò chơi: Bé làm việc tốt. Trẻ quan sát các hình ảnh và nói 

tên các con vật. 

Trẻ chọn các hình ảnh và ghép vào 

sao cho thành con vật hoàn chỉnh. 

Trẻ chọn môi trường sống tương 

ứng với từng con vật. 
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Trò chơi: Bé tập trang trí nhà 

 

  

Trò chơi: Bé tập trang trí nhà. Trẻ lật các ô số và nói tên các 

phòng có trong gia đình. 

Hình các vật dụng chưa được 

chọn lọc. 

Trẻ chọn các vật dụng có trong 

nhà bếp. 
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Trò chơi: Đâu là đúng, đâu là sai 

 

 

  

Trò chơi: Đâu là đúng? Đâu là 

sai? 

Trẻ sẽ nói đâu là hình đúng, đâu là 

hình sai. Nêu lý do. 

Hình ảnh đúng để trẻ kiểm tra kết 

quả mình nói. 

Trẻ chọn và lật các khung hình. 
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Trò chơi: Điền vào chỗ trống 

 

 

  

Trò chơi: Điền vào chỗ trống. Bài thơ chưa được hoàn chỉnh. 

Trẻ quan sát hình ảnh và nói tên 

hình ảnh để điền vào chỗ trống. 

Bài thơ đã được hoàn chỉnh. 
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Trò chơi: Gọi là gì nhỉ 

 

 

  

Trò chơi: Gọi là gì nhỉ? Cô giới thiệu cách chơi với trẻ. 

Trẻ quan sát các hình ảnh và đoán 

tên của hình. 

Kiểm tra kết quả sau khi trẻ nói tên 

hình ảnh. 
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Trò chơi: Heo con dũng cảm 

 

 

Trò chơi: Heo con dũng cảm Cô kể câu chuyện cho trẻ nghe vì 

sao dê con bị bắt. 

Cô thỏa thuận với trẻ về luật chơi 

và cách chơi. 

Trẻ sẽ chọn đường đi bằng cách 

giơ tay phát biểu. 
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Trò chơi: Nào ta cùng chơi 

 

  

Trò chơi: Nào ta cùng chơi. Trẻ chọn và lật từng ô số một để xem 

hình ảnh nói về trò chơi dân gian nào.  

Trẻ xem một đoạn video đọc bài 

đồng dao có trong trò chơi. 

Trẻ tham gia trả lời các câu đố nhỏ 

để nhận quà. 
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Trò chơi: Nhà khoa học nhí 

 

 

  

Trò chơi: Nhà khoa học nhí. Trẻ nghe âm thanh tiếng kêu của 

con vật. 

Trẻ chọn hình con vật phát ra tiếng 

kêu (hình sai bị đánh dấu chéo). 

Kết quả trẻ chọn đúng con vật phát 

ra tiếng kêu. 
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Trò chơi: Rung chuông là có kẹo 

 

 

  

Trò chơi: Rung chuông là có kẹo. Trẻ nghe câu đố và suy nghĩ câu trả 

lời. 

Trẻ xem đáp án của câu đố. 
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Trò chơi: Sắc màu lung linh 

 

 

  

Trò chơi: Sắc màu lung linh. Trẻ chọn và tìm các cặp màu giống 

nhau. 

Trẻ nói tên các màu mà trẻ đã tìm 

được. 

Trẻ chọn các hình ảnh có màu 

giống với yêu cầu của trò chơi. 
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Trò chơi: Thử tài đầu bếp nhí 

 

 

  

Trò chơi: Thử tài đầu bếp nhí. Trẻ xem và nói tên từng hình ảnh 

xuất hiện trên màn hình. 

Trẻ xem và chọn hình ảnh đúng với 

yêu cầu của trò chơi. 

Trẻ xem kết quả. 
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Trò chơi: Tôi là ai? 

 

 

  

Trò chơi: Tôi là ai? Trẻ xem lần lượt các hình ảnh có 

liên quan dến nghề nghiệp. 

Trẻ đoán tên nghề nghiệp và xem 

kết quả. 

Trẻ nói lại tên và công cụ có liên 

quan đến nghề nghiệp trẻ vừa đoán. 
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Trò chơi: Vì sao bạn biết? 

 

 

  

Trò chơi: Vì sao bạn biết ? Trẻ xem các hình ảnh. 

Trẻ chọn một hình ảnh không cùng 

nhóm với các hình còn lại và nói lý do. 

Trẻ kiểm tra kết quả của mình là 

đúng hay sai. 
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PHỤ LỤC 4 
MỘT SỐ GIÁO ÁN TÍCH HỢP PHÁT TRIỂN VỐN TỪ CHO TRẺ 

MẪU GIÁO 4 – 5 TUỔI Ở TRƯỜNG MẦM NON 
 

GIÁO ÁN 1 

CHỦ ĐỀ: THẾ GIỚI ĐỘNG VẬT 

ĐỀ TÀI: CHÚ BƯỚM XINH 

 
I. Mục đích – yêu cầu 

- Phát triển ngôn ngữ cho trẻ. 

- Trẻ biết tìm từ giống nhau nói về con vật. 

- Bé nhận biết và đọc được tên các bộ phận của con bướm. 

II. Chuẩn bị 

- Power. 

- Nhạc. 

- Khăn choàng. 

III. Tiến hành 

1. Hoạt động 1: Trò chơi “Đọc tên các bộ phận của con bướm” 

- Cô cho trẻ đoán hình. 

- Cô giới thiệu từng bộ phận của bướm (cho trẻ đọc). 

2. Hoạt động 2:  Bé làm bướm xinh 

- Bé làm những chú sâu đang nằm ngủ. Khi nhạc cất lên, chú sâu động 

đậy, tới đoạn nhạc con sâu nở ra con bướm, bé sẽ tung cánh bay vừa bay vừa hát theo 

nhạc. 

3. Hoạt động 3:  Trò chơi “ Sắp xếp quá trình sinh sản” 

- Cô để những hình rời. Bé có nhiệm vụ sắp xếp lại đúng quá trình sinh 

sản của bướm. Nhóm bạn nào làm nhanh, đúng sẽ thắng. 

 



104 
 

 

GIÁO ÁN 2 

CHỦ ĐỀ: THẾ GIỚI ĐỘNG VẬT 

ĐỀ TÀI: CÁC LOẠI BƯỚM 

 

I. Mục đích – yêu cầu 

- Phát triển nhận thức cho trẻ. 

- Trẻ biết được đặc điểm của cánh bướm. 

- Trẻ có kỹ năng làm album. 

- Trẻ biết sưu tầm tranh ảnh. 

II. Chuẩn bị 

- Hình ảnh các loại bướm. 

- Hình ảnh các cánh bướm. 

- Giấy, rổ, hồ, kéo. 

- Kính hiển vi. 

III. Tiến hành 

1. Hoạt động 1: Quan sát 

- Cho trẻ quan sát con bướm (hình ảnh trẻ mang vào) bằng kính hiển vi. 

- Trẻ sẽ nói lên những gì mình thấy qua kính. 

- Cánh bướm như thế nào? 

- Nó có đặc điểm gì nổi bật (các cánh nó màu sắc đối xứng với nhau). 

- Liên hệ ra thực tế:     

+ Vậy ở ngoài đời, có sự đối xứng? 

+ Kể tên. 

2. Hoạt động 2:  Tạo hình 

- Bé vẽ hoặc xếp giấy làm thành những con bướm nhiều màu sắc, nhiều 

kích cỡ, nhiều hình dạng khác nhau. 

3. Hoạt động 3:  Làm album 
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- Từ những sản phẩm bé làm, bé sẽ cùng cô làm album nói về các loài 

bướm. 

GIÁO ÁN 3 

CHỦ ĐỀ: THẾ GIỚI ĐỘNG VẬT 

ĐỀ TÀI: BÉ SÂU RÓM 

 
I. Mục đích – yêu cầu 

- Phát triển nhận thức cho trẻ thông qua câu chuyện. 

- Phát triển tính thẩm mỹ cho trẻ thông qua việc tạo con sâu. 

- Giáo dục tính ngăn nắp, gọn gàng cho trẻ. 

II. Chuẩn bị 

- Rối sâu róm, bướm, rết. 

- Các NVL tạo hình. 

- Tranh phông. 

- Lá cây. 

- Cành cây sâu ăn. 

III. Tiến hành 

1. Hoạt động 1: Kể chuyện 

- Cô giới thiệu và đàm thoại với trẻ về chiếc lá bị sâu ăn. 

+ Con quan sát xem chiếc lá như thế nào? 

+ Ai đã ăn chiếc lá? 

+ Thế sâu còn ăn gì nữa? 

+ Có ai biết mẹ của sâu là ai không? 

- Cô kể chuyện kết hợp sử dụng rối. 

- Cô đàm thoại với trẻ về nội dung câu chuyện: 

+ Câu chuyện có nói mẹ của bạn sâu là ai không? 

+ Vậy mẹ của bạn sâu là ai? 

+ Rết mẹ và rết con có hình dáng giống nhau, nhưng hình dáng của sâu 

và mẹ sâu có giống nhau không? 
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+ Sâu và mẹ khác nhau ở những điểm nào? 

+ Ai có ý kiến khác? 

+ Sau khi lớn lên, bạn sâu ấy sẽ thay đổi như thế nào không? 

2. Hoạt động 2:  Trò chơi vận động “Bé giả làm sâu” 

+ Con sâu bò như thế nào? 

- Cô mở nhạc cho trẻ chơi giả làm con sâu. Con sâu sẽ cử động theo điệu 

nhạc. 

3. Hoạt động 3:  Bé khéo tay 

- Cô chia lớp làm 3 nhóm. Mỗi nhóm sẽ về góc của mình thực hiện. 

- Sau khi tạo thành sản phẩm xong, bé sẽ đặt con sâu của mình vào chiếc 

lá, sau đó đem tới đặt vô bức tranh phông. 

 

 

 

 

 

 

  



107 
 

TÀI LIỆU THAM KHẢO 
 

1. Bộ Giáo dục – Đào tạo, Chương trình giáo dục mầm non, 2009. 

2. Bộ Giáo dục – Đào tạo, Giáo trình những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – 

Lê Nin, NXB Chính trị quốc gia, 2009. 

3. Phạm Thị Châu – Nguyễn Thị Oanh – Trần Thị Sinh, Giáo dục học mầm non, 

NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, 2008. 

4. Hoàng Dũng – Bùi Mạnh Hùng, Giáo trình dẫn luận ngôn ngữ học, NXB Đại 

học Sư Phạm, 2007. 

5. Nguyễn Thị Thanh Hà, Tổ chức cho trẻ vui chơi ở nhà trẻ - mẫu giáo, NXB Giáo 

dục, 1996. 

6. Nguyễn Thị Hòa, Giáo trình giáo dục học mầm non, NXB Đại học Sư Phạm, 

2009. 

7. Nguyễn Thị Hòa, Giáo trình giáo dục tích hợp ở bậc học mầm non, NXB Đại học 

Sư Phạm, 2010. 

8. Nguyễn Xuân Khoa, Phương pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ mẫu giáo, NXB 

Đại học Sư Phạm, 2004. 

9. L.X.Vưgôtxki, Tư duy và ngôn ngữ, Tài liệu dịch, NXB Đại học Quốc gia, 1997. 

10. Nguyễn Thị Phương Nga, Giáo trình phương pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ 

mầm non, NXB Giáo dục, 2006. 

11. Nguyễn Thị Phương Nga, Tuyển tập bài tập trò chơi phát triển ngôn ngữ cho trẻ 

mầm non, NXB Giáo dục, 2004. 

12. Ngô Đình Qua, Giáo trình phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục, NXB 

Đại học Sư Phạm TP. Hồ Chí Minh, 2005. 

13. Thúy Quỳnh – Phương Thảo (Tuyển chọn), Tuyển tập thơ ca, truyện kể, câu đố 

cho trẻ mầm non theo chủ đề, NXB Giáo dục Việt Nam, 2011. 

14. Đinh Hồng Thái, Giáo trình phương pháp phát triển lời nói trẻ em, NXB Đại học 

Sư Phạm, 2009. 

15. Bùi Kim Tuyến (Chủ biên), Các hoạt động phát triển ngôn ngữ cho trẻ mầm non, 

NXB Giáo dục Việt Nam, 2011. 



108 
 

16. Nguyễn Ánh Tuyết (Chủ biên), Tâm lý học trẻ em lứa tuổi mầm non, NXB Đại 

học Sư Phạm, 2008. 

17. Nguyễn Ánh Tuyết (Chủ biên), Tổ chức hướng dẫn trẻ mẫu giáo chơi, NXB Đại 

học Quốc gia Hà Nội, 1996. 

18. Nguyễn Quang Uẩn (Chủ biên), Giáo trình tâm lý học đại cương, NXB Thế giới, 

2007. 

19. Đinh Văn Vang, Giáo trình tổ chức hoạt động vui chơi cho trẻ mầm non, NXB 

Giáo dục Việt Nam.  


	BÌA
	MỤC LỤC
	DANH MỤC CÁC BẢNG TRONG LUẬN VĂN
	DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ TRONG LUẬN VĂN
	PHẦN MỞ ĐẦU
	1. Lý do chọn đề tài
	2. Mục đích nghiên cứu
	3. Đối tượng và khách thể nghiên cứu
	4. Phạm vi nghiên cứu
	5. Giả thuyết khoa học
	6. Nhiệm vụ nghiên cứu
	7. Phương pháp nghiên cứu
	8. Đóng góp của đề tài
	9. Cấu trúc luận văn

	PHẦN NỘI DUNG NGHIÊN CỨU
	CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ THIẾT KẾ MỘT SỐ TRÒ CHƠI HỌC TẬP NHẰM PHÁT TRIỂN VỐN TỪ CHO TRẺ MẪU GIÁO 4 – 5 TUỔI.
	1.1. Lịch sử nghiên cứu vấn đề
	1.2. Một số vấn đề lý luận về ngôn ngữ
	1.2.1. Khái niệm về ngôn ngữ
	1.2.2. Quan hệ giữa ngôn ngữ và tư duy
	1.2.3. Vai trò của ngôn ngữ đối với sự phát triển của trẻ
	1.2.3.1. Ngôn ngữ là phương tiện hình thành và phát triển nhận thức của trẻ về thế giới xung quanh
	1.2.3.2. Ngôn ngữ là phương tiện phát triển tình cảm, đạo đức, thẩm mỹ
	1.2.3.3. Ngôn ngữ là công cụ giúp trẻ hòa nhập với cộng đồng và trở thành thành viên của cộng đồng

	1.2.4. Các yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển ngôn ngữ của trẻ
	1.2.4.1. Yếu tố sinh lý
	1.2.4.2. Yếu tố bệnh lý
	1.2.4.3. Yếu tố giáo dục

	1.2.5. Đặc điểm phát triển ngôn ngữ của trẻ 4 – 5 tuổi
	1.2.5.1. Về đặc điểm phát âm
	1.2.5.2. Về đặc điểm vốn từ
	1.2.5.3. Về đặc điểm ngữ pháp


	1.3. Phát triển vốn từ cho trẻ mẫu giáo 4 – 5 tuổi
	1.3.1. Từ
	1.3.2. Vốn từ
	1.3.3. Từ loại
	1.3.4. Phát triển vốn từ
	1.3.5. Nội dung phát triển vốn từ
	1.3.5.1. Những từ ngữ về cuộc sống riêng
	1.3.5.2. Những từ ngữ về cuộc sống xã hội
	1.3.5.3. Những từ ngữ nói về thế giới tự nhiên


	1.4. Giáo dục tích hợp ở bậc học mầm non
	1.5. Hoạt động vui chơi và trò chơi học tập đối với sự phát triển ngôn ngữ của trẻ mẫu giáo 4 – 5 tuổi
	1.5.2. Khái niệm hoạt động vui chơi và trò chơi với sự phát triển ngôn ngữ của trẻ mẫu giáo 4 – 5 tuổi
	1.5.2. Trò chơi học tập
	1.5.2.1. Khái niệm
	1.5.2.2. Đặc điểm
	1.5.2.3. Ý nghĩa
	1.5.2.4. Phân loại

	1.5.3. Ý nghĩa của trò chơi học tập đối với sự phát triển vốn từ của trẻ mẫu giáo 4 – 5 tuổi

	KẾT LUẬN CHƯƠNG 1

	CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG VIỆC THIẾT KẾ TRÒ CHƠI HỌC TẬP NHẰM PHÁT TRIỂN VỐN TỪ CHO TRẺ MẪU GIÁO 4 – 5 TUỔI
	2.1. Khái quát khảo sát thực trạng
	2.1.1. Mục đích khảo sát
	2.1.2. Đối tượng khảo sát
	2.1.3. Địa bàn khảo sát
	2.1.4. Nội dung khảo sát
	2.1.5. Phương pháp khảo sát

	2.2. Phân tích kết quả khảo sát thực trạng
	2.2.1. Thực trạng nhận thức của giáo viên về việc thiết kế và tổ chức trò chơi phát triển vốn từ cho trẻ mẫu giáo 4 – 5 tuổi
	2.2.2. Thực trạng giáo án tích hợp nội dung phát triển vốn từ cho trẻ ở trường mầm non
	2.2.3. Thực trạng việc tổ chức hoạt động phát triển vốn từ cho trẻ ở trường mầm non
	2.2.4. Thực trạng phát triển vốn từ của trẻ mẫu giáo 4 – 5 tuổi
	2.2.4.1. Tiêu chí đánh giá và cách đánh giá
	2.2.4.2. Mức độ phát triển vốn từ của trẻ mẫu giáo 4 – 5 tuổi


	KẾT LUẬN CHƯƠNG 2

	CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ VÀ THỬ NGHIỆM MỘT SỐ TRÒ CHƠI HỌC TẬP NHẰM PHÁT TRIỂN VỐN TỪ CHO TRẺ MẪU GIÁO 4 – 5 TUỔI
	3.1. Nguyên tắc khi thiết kế trò chơi học tập cho trẻ
	3.2. Trò chơi học tập bằng lời
	3.2.1. Trò chơi: Đoán ra chưa nào?
	3.2.2. Trò chơi: Bù vào chỗ thiếu
	3.2.3. Trò chơi: Đố bạn, mình đang làm gì?
	3.2.4. Trò chơi: Vòng xoay thần tốc
	3.2.5. Trò chơi: Mùa nắng, mùa mưa
	3.2.6. Trò chơi: Đoán tên, tìm họ hàng
	3.2.7. Trò chơi: Bé thích màu quả nào?
	3.2.8. Trò chơi: Ở đâu, bạn có nhớ không?
	3.2.9. Trò chơi: Ước mơ của bé
	3.2.10. Trò chơi: Nhanh tay, lẹ mắt
	3.2.11. Trò chơi: Người bí ẩn
	3.2.12. Trò chơi: Em tập lái ô tô
	3.2.13. Trò chơi: Tôi muốn, tôi muốn
	3.2.14. Trò chơi: Hiểu ý đồng đội
	3.2.15. Trò chơi: Nhớ về Bác

	3.3. Trò chơi học tập kết hợp ứng dụng công nghệ thông tin
	3.3.1. Trò chơi: Sắc màu lung linh
	3.3.2. Trò chơi: Bé tập trang trí nhà
	3.3.3. Trò chơi: Đâu là đúng, đâu là sai?
	3.3.4. Trò chơi: Bé làm việc tốt
	3.3.5. Trò chơi: Heo con dũng cảm
	3.3.6. Trò chơi: Gọi là gì nhỉ?
	3.3.7. Trò chơi: Nào ta cùng chơi
	3.3.8. Trò chơi: Nhà khoa học nhí
	3.3.9. Trò chơi: Rung chuông là… có kẹo
	3.3.10. Trò chơi: Thử tài đầu bếp nhí
	3.3.11. Trò chơi: Vì sao bạn biết?
	3.3.12. Trò chơi: Tôi là ai?
	3.3.13. Trò chơi: Điền vào chỗ trống

	3.4. Thử nghiệm và phân tích kết quả thử nghiệm
	3.4.1. Mục đích thử nghiệm
	3.4.2. Địa điểm thử nghiệm
	3.4.3. Nội dung và phương pháp thử nghiệm
	3.4.4. Tiêu chí và cách đánh giá thử nghiệm
	3.4.5. Kết quả thử nghiệm
	3.4.5.1. Kết quả thử nghiệm ở trẻ
	3.4.5.2. Ý kiến đóng góp của giáo viên đứng lớp




	PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ SƯ PHẠM
	1. Kết luận
	2. Kiến nghị

	PHỤ LỤC 1
	PHỤ LỤC 2
	PHỤ LỤC 3
	PHỤ LỤC 4
	TÀI LIỆU THAM KHẢO

