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Chương trình giáo dục Mầm non hiện nay đang được tiến hành với hướng đổi mới 

tích hợp theo chủ đề. Nội dung các hoạt động của trẻ ở trường mầm non trở nên phong phú 
và đa dạng. Để có thể tham gia vào các hoạt động học một cách có hiệu quả, giáo viên phải 
là người có khả năng đưa ra những quyết định: dạy cái gì? tổ chức các hoạt động ra sao? 
sử dụng phương pháp dạy học như thế nào?. Từ đó nhà sư phạm mới có thể đạt được 
mục tiêu giáo dục của mình một cách dễ dàng. Trong thực tế việc hướng dẫn trẻ 5-6 tuổi 
thực hiện các bài tập tạo hình bằng cách xé, cắt, dán tranh còn khó khăn, lúng túng. Việc 
thiết kế bài giảng, lựa chọn phương pháp sinh viên ngành Giáo dục Mầm non trường Cao 
đẳng sư phạm Hà Tây còn có những hạn chế nhất định: chưa phát huy được tính tích cực, 
chủ động, sáng tạo của người học, chưa chú ý rèn luyện các kỹ năng, (đặc biệt là năng lực 
giải quyết vấn đề). Điều đó dẫn tới khi tổ chức giờ dạy thể loại xé, cắt dán cho trẻ 5 - 6 tuổi 
sinh viên còn học thụ động, lúng túng khi giải quyết các tình huống trong thực tiễn.  

Xuất phát từ những vấn đề trên tác giả đưa ra sáng kiến “Nâng cao hiệu quả hướng 
dẫn sinh viên ngành Giáo dục Mầm non tổ chức giờ hoạt động xé, cắt dán tranh cho trẻ 5-
6 tuổi”. 
       Với mục đích hướng dẫn sinh viên tổ chức tốt giờ hoạt động xé, cắt dán tranh cho 
trẻ 5-6 tuổi, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo giáo viên mầm non sáng kiến đưa ra 
một số vấn đề lý luận và thực tiễn của việc giảng dạy học phần phương pháp tổ chức hoạt 
động tạo hình cho trẻ mầm non và tổ chức giờ hoạt động xé, cắt dán tranh cho trẻ 5 – 6 tuổi 
ở trường Cao đẳng sư phạm Hà tây. Phân tích thực trạng giảng dạy - học học phần phương 
pháp tổ chức hoạt động tạo hình cho trẻ mầm non và tổ chức giờ hoạt động xé, cắt dán 
tranh cho trẻ 5 – 6 tuổi. Từ đó, sáng kiến đưa ra biện pháp hướng dẫn hướng dẫn sinh viên 
nghiên cứu tài liệu; tạo môi trường nghệ thuật; thiết kế và tổ chức giờ hoạt động xé, cắt dán 
tranh cho trẻ 5-6 tuổi, giúp sinh viên biết xác định rõ mục tiêu học tập, nội dung, phương 
pháp, phương tiện để tác động đến đối tượng học. Qua đó lựa chọn những phương pháp, 
biện pháp, các thủ thuật trò chơi cho phù hợp đối tượng, biết phối hợp các phương pháp 
một cách linh hoạt, biết xây dựng một số hệ thống các câu hỏi gợi mở liên quan đến nội 
dung đề tài nhằm phát huy tưởng tượng sáng tạo của trẻ làm cho giờ học tạo hình đạt hiệu 
quả cao.  
        Các biện pháp được thực nghiệm trên sinh viên K40 tại khoa Mầm non trường Cao 
Đẳng Sư Phạm Hà Tây. Kết quả thực nghiệm đã khẳng định độ tin cậy, tính khả thi và hiệu 
quả kết quả sau khi áp dụng các biện pháp hướng dẫn sinh viên đã có thay đổi tốt về năng 
lực giải quyết vấn đề, năng lực giao tiếp, hợp tác, thực hành…, kết quả được thể hiện ra 
trong các giờ giảng tập. Các giờ học trở nên không khô cứng, gò bó mà những xúc cảm 
tích cực và khả năng sáng tạo nghệ thuật được phát huy. Khẳng định thành công bước đầu 
trong việc tích cực lựa chọn, xây dựng thiết kế và thay đổi hình thức tổ chức hoạt động tạo 
hình. 
       Kết quả nghiên cứu của sáng kiến mang giá trị thực tiễn cao, các biện pháp nâng cao 
năng hiệu quả hướng đẫn sinh viên ngành Giáo dục Mầm non dạy tốt giờ hoạt động xé, cắt 
dán tranh cho trẻ 5 – 6 tuổi khẳng định thành công bước đầu trong việc tích cực lựa chọn, 
xây dựng thiết kế và thay đổi hình thức tổ chức hoạt động tạo hình. 

 

(*) 
Toàn văn nghiên cứu, thầy cô và sinh viên tìm đọc tại Trung tâm Thông tin Thư viện – trường Cao đẳng Sư phạm Hà Tây 


