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Tên đề tài:  Biện pháp dạy trẻ kỹ năng sống: kỹ năng tự phục vụ qua 

hoạt động vệ sinh cá nhân cho trẻ lớp chồi, trường Mẫu giáo Truông Mít

 Họ và tên :  Nguyễn Thị Lan

 Đơn vị công tác: Trường Mẫu giáo Truông Mít, Dương Minh Châu.

1 ./Lý do chọn đề tài:

Công tác chăm sóc và giáo dục vệ sinh cho trẻ mẫu giáo là một việc rất

quan trọng, nhưng điều quan trọng hơn là việc rèn luyện những thói quen vệ

sinh và hành vi văn minh cho trẻ mẫu giáo, nó giúp cho cơ thể trẻ phát triển tốt,

chống đỡ được các bệnh tật, những dị tật, thích nghi được với điều kiện sống, có

thói quen cơ bản để giúp trẻ có nhiều nề nếp tốt.

Đối với giáo viên mầm non thường tập trung lo lắng cho những trẻ có vấn

đề về hành vi và khả năng tập trung trong những năm tháng đầu tiên trẻ đến

trường. Đơn giản là vì những trẻ này thường không có khả năng chờ đến lượt,

không biết chú ý lắng nghe và làm việc theo nhóm, điều này làm cho trẻ không

thể tập trung lĩnh hội những điều cô giáo dạy. Vì vậy, giáo viên cần giúp trẻ có

được những kỹ năng sống cơ bản ở trường mầm non nói chung, kỹ năng tự phục

vụ qua hoạt động vệ sinh cá nhân cho trẻ nói riêng.

2 ./ Đối tượng, phương pháp nghiên cứu :

Biện pháp dạy trẻ kỹ năng sống: kỹ năng tự phục vụ qua hoạt động vệ 

sinh cá nhân cho trẻ lớp chồi, trường Mẫu giáo Truông Mít.

*  Phương pháp đọc tài liệu, trò chuyện, quan sát, đánh giá.

3 ./ Đề tài đưa ra giải pháp mới :

- Nắm vững kiến thức về kỹ năng sống: kỹ năng tự phục vụ cho trẻ.

- Dạy trẻ kỹ năng sống: kỹ năng tự phục vụ vệ sinh cá nhân trẻ. 

- Tuyên truyền, phối hợp phụ huynh học sinh dạy trẻ kỹ năng tự phục vụ

vệ sinh cá nhân cho trẻ

4 ./ Hiệu quả áp dụng :
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 Trẻ có thói quen lao động tự phục vụ bản thân, được rèn luyện kỹ năng tự

lập; kỹ năng nhận thức; kỹ năng vận động thô, vận động tinh thông qua các hoạt

động hằng ngày trong cuộc sống của trẻ.

 Trẻ được giáo dục, chăm sóc nuôi dưỡng tốt, được bảo vệ sức khỏe, được

bảo đảm an toàn, phòng bệnh, được theo dõi cân đo bằng biểu đồ phát triển.

5 ./ Phạm vi áp dụng : 

Tôi mong rằng qua những biện pháp đã nêu ở trên có thể phổ biến cho các

lớp bạn trong và ngoài nhà trường để trao đổi kinh nghiệm.

Những biện  pháp đã nêu có  những ưu điểm nhưng cũng còn không ít

những hạn chế tôi sẽ tiếp tục nghiên cứu và tìm ra giải pháp tốt nhất để góp phần

vào sự nghiệp giáo dục mầm non trong giai đoạn hiện nay.

                                                    Truông Mít, ngày           tháng 03 năm 2015

                                               Người thực hiện

                                                                   Nguyễn Thị Lan....................

 A. MỞ ĐẦU

1. Lí do chọn đề tài

Căn cứ từ năm học 2008 – 2009, Bộ Giáo dục – Đào tạo đã phát động

phong trào “Xây dựng trường học thân thiện – học sinh tích cực”, với yêu cầu

tăng cường sự tham gia một cách hứng thú của học sinh trong các hoạt động

trong nhà trường và tại cộng đồng với thái độ tự giác, chủ động và ý thức sáng

tạo. Trong nội dung phong trào này có thực hiện nội dung rèn luyện kỹ năng

sống cho học sinh.

Vệ sinh cá nhân là một nét văn hóa mà trong thời đại công nghiệp hóa,

hiện đại hóa được quan tâm chú ý tới, giữ gìn vệ sinh cho trẻ là một trong những

vấn đề thiết yếu của bậc học mầm non khi trẻ lần đầu tiên đặt chân đến môi

trường gia đình thứ hai của mình. Ngoài ra, việc giữ gìn vệ sinh tốt sẽ giúp cho

trẻ có thể lực tốt, hạn chế sự phát sinh của các dịch bệnh, hạn chế tỷ lệ trẻ bị suy

dinh dưỡng do mất vệ sinh vì vậy cô giáo chủ nhiệm, người mẹ thứ hai của trẻ

có vai trò rất quan trọng trong việc nuôi dưỡng và uốn nắn những đứa con của
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mình phát triển một cách khoẻ mạnh nhất và phù hợp với chuẩn mực vệ sinh

chung của mọi người.

Công tác chăm sóc và giáo dục vệ sinh cho trẻ mẫu giáo là một việc rất

quan trọng, nhưng điều quan trọng hơn là việc rèn luyện những thói quen vệ

sinh và hành vi văn minh cho trẻ mẫu giáo đó là nhiệm vụ rất cần thiết giúp cho

cơ thể trẻ phát triển tốt, chống đỡ được các bệnh tật, tránh được những dị tật,

thích nghi được với điều kiện sống, hình thành những thói quen cơ bản để giúp

trẻ có nhiều nề nếp tốt.

Đối với giáo viên mầm non thường tập trung lo lắng cho những trẻ có vấn

đề về hành vi và khả năng tập trung trong những năm tháng đầu tiên trẻ đến

trường. Đơn giản là vì những trẻ này thường không có khả năng chờ đến lượt,

không biết chú ý lắng nghe và làm việc theo nhóm, điều này làm cho trẻ không

thể tập trung lĩnh hội những điều cô giáo dạy. Vì vậy, giáo viên phải tốn rất

nhiều thời gian vào đầu năm học để giúp trẻ có được những kỹ năng sống cơ bản

ở trường mầm non nói chung, kỹ năng tự phục vụ qua hoạt động vệ sinh cá nhân

cho trẻ nói riêng.

Vì những lí do trên mà tôi chọn đề tài nghiên cứu: “Biện pháp dạy trẻ kỹ

năng sống: kỹ năng tự phục vụ qua hoạt động vệ sinh cá nhân cho trẻ lớp

Chồi trường Mẫu giáo Truông Mít”.

2. Mục đích nghiên cứu:

Việc nghiên cứu đề tài “ Biện pháp dạy trẻ kỹ năng sống: kỹ năng tự phục

vụ qua hoạt động vệ sinh cá nhân cho trẻ lớp Chồi, Trường Mẫu giáo Truông

Mít” nhằm giúp giáo viên có thể thực hiện tốt công tác chăm sóc giáo dục trẻ

mầm non.

3.  Đối tượng nghiên cứu

Biện pháp dạy trẻ kỹ năng tự phục vụ qua hoạt động vệ sinh cá nhân cho

trẻ.

4. Phạm vi nghiên cứu

Các biện pháp và hình thức dạy trẻ lớp Chồi, trường mẫu giáo Truông Mít

kỹ năng tự phục vụ qua hoạt động vệ sinh cá nhân cho trẻ.
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Thời gian nghiên cứu: từ tháng 09/2014 đến tháng 2/2015.

5.  Phương pháp nghiên cứu 

5.1. Phương pháp đọc tài liệu

Đọc tài liệu về vệ sinh để nắm bắt thông tin mới về vệ sinh, đề ra nội dung

hữu hiệu nhất cho nội dung biện pháp đã đề ra.

Đọc tài liệu còn góp phần nâng cao kiến thức và sự hiểu biết về kỹ năng

sống - hoạt động giáo dục vệ sinh cho trẻ.

Các tài liệu tham khảo thường đọc là:

+ Chương trình giáo dục Mầm non mới

+ Chương trình giáo dục kỹ năng sống cho trẻ mầm non

5.2. Phương pháp trò chuyện

Phương pháp này chủ yếu để tìm hiểu thực trạng về nhóm kỹ năng tự

phục vụ nhất là kỹ năng vệ sinh cá nhân trẻ và hướng dẫn kỹ năng tự phục vụ:

hoạt động vệ sinh cá nhân của cô giáo cho trẻ lớp Chồi, trường Mẫu giáo Truông

Mít  năm học 2014-  2015 để tìm phương pháp tốt  nhất  giải  quyết  khó khăn

vướng mắc khi thực hiện.

5.3. Phương pháp quan sát

Quan sát là phương pháp xem xét đối tượng bằng giác quan như: quan sát

tổng quát, quan sát một số hoạt động cụ thể trong quá trình tổ chức hoạt động

giáo dục kỹ năng tự phục vụ: hoạt động vệ sinh cá nhân.

5.4. Phương pháp đánh giá

Đánh giá việc thực hiện của bản thân về áp dụng các biện pháp tổ chức cho

trẻ hoạt động kỹ năng tự phục vụ.

Qua dự giờ bạn đồng nghiệp ghi nhận những thông tin cơ bản cần thiết để

giúp bản thân có kinh nghiệm giải quyết tình huống trong thực hiện dạy trẻ kỹ

năng sống: kỹ năng tự phục vụ cho trẻ lớp chồi.

6. Giả thuyết khoa học

Nếu cô giáo dạy trẻ kỹ năng sống: kỹ năng tự phục vụ qua hoạt động vệ

sinh cá nhân cho trẻ đúng phương pháp thì trẻ sẽ thực hiện tốt các kỹ năng hoạt
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động vệ sinh cá nhân. Qua đó, giúp trẻ có ý thức tự giác và biết thực hiện các

thao tác giữ vệ sinh cá nhân, góp phần giúp trẻ được phát triển tốt về thể chất.

B. NỘI DUNG

1. Cơ sở lí luận

* Kỹ năng sống là gì?

Kỹ năng sống là kỹ năng mang tính cá nhân và xã hội nhằm giúp trẻ

chuyển đổi những gì trẻ biết (nhận thức), những gì trẻ cảm nhận (thái độ) và

những gì trẻ quan tâm (giá trị) thành những năng lực thực thụ giúp trẻ biết mình

phải làm gì và làm như thế nào (hành vi) để giải quyết các tình huống khác nhau

trong cuộc sống.

* Sự cần thiết phải giáo dục kỹ năng sống cho trẻ?

Trẻ em là giai đoạn học, tiếp thu, lĩnh hội những giá trị sống để phát triển

nhân cách, do đó cần giáo dục kỹ năng sống cho trẻ để trẻ có nhận thức đúng và

có hành vi ứng xử phù hợp ngay từ khi còn nhỏ.

Kỹ năng sống là những kỹ năng nền tảng giúp trẻ mầm non hình thành và

phát triển toàn diện nhân cách.

Giáo dục kỹ năng sống  với sự phát triển toàn diện của trẻ mầm non
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Giáo dục kỹ năng sống giúp trẻ được an toàn, khỏe mạnh, khéo léo, bền

bỉ, có khả năng thích ứng với những thay đổi của điều kiện sống.

Giáo dục kỹ năng sống giúp cho trẻ biết kiểm soát cảm xúc, biết thể hiện

tình yêu thương, sự chia sẻ, đồng cảm với người xung quanh. 

Giáo dục kỹ năng sống giúp trẻ mạnh dạn, tự tin, tự trọng và tôn trọng

người khác, có khả năng giao tiếp tốt, trẻ biết lắng nghe, nói năng lịch sự, hòa

nhã và cởi mở. 

Giáo dục kỹ năng sống giúp trẻ ham hiểu biết, sáng tạo, có những kỹ năng

thích ứng với hoạt động học tập như: sẵn sàng hòa nhập, nỗ lực vượt qua khó

khăn để hoàn thành nhiệm vụ, có trách nhiệm với bản thân, với công việc, với

các mối quan hệ xã hội…

Nghiên cứu gần đây về sự phát triển của não trẻ cho thấy rằng khả năng

giao tiếp với mọi người, khả năng biết tự kiểm soát, thể hiện các cảm giác của

mình, biết cách ứng xử phù hợp với các yêu cầu, biết giải quyết các vấn đề cơ

bản một cách tự lập có những ảnh hưởng rất quan trọng đối với kết quả học tập

của trẻ tại trường. Vì thế, ngày nay trên thế giới rất nhiều trường mầm non áp

dụng phương pháp học trung tính là phương pháp học tập thông qua các giao

tiếp tích cực với những người khác.

* Mục tiêu giáo dục kỹ năng sống cho trẻ mầm non

Mục tiêu giáo dục kỹ năng sống cho trẻ mầm non là nhằm giúp trẻ có

kinh nghiệm trong cuộc sống, biết được những điều nên làm và không nên làm,

giúp trẻ tự tin, chủ động và biết cách xử lý các tình huống trong cuộc sống, khơi

gợi khả năng tư duy sáng tạo của trẻ, đặt nền tảng cho trẻ trở thành người có

trách nhiệm và có cuộc sống hài hòa trong tương lai. 

* Nội dung giáo dục kỹ năng sống cho trẻ mầm non – Hãy dạy trẻ từ ý 

thức.

Dạy trẻ kỹ năng sống như thế nào? Kỹ năng sống cho trẻ là cung cấp cho

trẻ những kỹ năng gì? Dạy trẻ kỹ năng đó như thế nào? ...
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Có thể bởi từ “kỹ năng sống” còn rất mới mẻ nên chúng ta có vẻ quan

trọng hóa “kỹ năng sống” mà không để ý rằng: trong cuộc sống hàng ngày ở nhà

và ở trường trẻ vẫn được rèn luyện về ‘kỹ năng sống” cơ bản. 

Kỹ năng sống của trẻ được hình thành và theo trẻ đến suốt cuộc đời. Bản

chất của việc dạy kỹ năng sống cho trẻ: “đưa hành động vào trong ý thức”. Vậy

làm sao để hình thành được ý thức của trẻ thông qua các hành động? Để trẻ hành

động bằng ý thức chứ không phải bằng bản năng hay bị ép buộc, trước hết,

người lớn phải giải thích cho trẻ hiểu ý nghĩa của các hành động trên và người

lớn chính là tấm gương cho trẻ thực hiện và noi theo. 

Ví dụ: Khi trẻ ăn xong cô lấy kem chải răng bảo chải răng đi. Với lời

mệnh lệnh ấy trẻ sẽ thực hiện qua quýt cho xong. Thay vì thế, giáo viên thực

hiện bài dạy chăm sóc răng miệng: Làm thế nào để cho răng sạch? Lồng ghép

dạy trẻ tự chải răng đúng cách qua mô hình răng, nói cho trẻ biết chải răng ngay

sau khi ăn sẽ làm cho răng trắng, đẹp và sạch sẽ. Từ đó, sau mỗi bữa ăn trẻ đều

tự giác lấy kem chải răng ngay để giữ cho răng sạch sẽ, hơi thở thơm tho. 

Vậy, dạy trẻ kỹ năng sống: kỹ năng tự phục vụ qua hoạt động vệ sinh cá

nhân thì người lớn phải làm cho mình thành người sống có kỹ năng vệ sinh cá

nhân tốt và hình thành kỹ năng sống đó cho trẻ thông qua việc thực hiện các

hành động vệ sinh cá nhân cũng như trong việc giữ gìn vệ sinh chính bản thân

trẻ.

2. Cơ sở thực tiễn

Trường học nơi tôi công tác là ngôi trường được xây mới nên thuận lợi

trong việc thực hiện nội dung xây dựng môi trường giáo dục sạch đẹp, an toàn

cho trẻ.

Chương trình lồng ghép dạy kỹ năng sống: kỹ năng tự phục vụ qua hoạt

động giáo dục vệ sinh cá nhân cho trẻ lớp Chồi, trường Mẫu giáo Truông Mít có

những thuận lợi và khó khăn như sau:

2.1. Thực trạng:

Tổng số học sinh: 44

Nam: 23
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Nữ: 21

Con em cán bộ công chức: 5

Con em buôn bán nhỏ: 15

Con em nông dân: 9

Con em các nghề khác: 15

2.2. Thuận lợi:

Được sự quan tâm của Ban giám hiệu nhà trường tạo điều kiện đầy đủ cơ

sở vật chất cho cô và trẻ hoạt động.

Giáo viên nhiệt tình, yêu nghề, mến trẻ, có năng lực chuyên môn tốt.

Giáo viên được tham khảo nhiều tài liệu về chương trình giáo dục mầm

non theo hướng đổi mới.

Giáo viên tự học hỏi, trau dồi kiến thức trong lĩnh vực giáo dục kỹ năng

sống cho trẻ mầm non.

Được sự quan tâm hỗ trợ của phụ huynh học sinh và chị em đồng nghiệp.

Trẻ đến lớp đúng độ tuổi.

2.3. Khó khăn:

- Còn hạn chế về kiến thức trọng tâm kỹ năng sống: kỹ năng tự phục vụ

cho  trẻ mầm non.

- Chưa chú ý thực hiện tốt việc dạy trẻ kỹ năng sống: kỹ năng tự phục vụ

vệ sinh cá nhân trẻ qua các hoạt động trong ngày.

- Chưa thực hiện tốt việc tuyên truyền, phối hợp phụ huynh học sinh dạy

trẻ kỹ năng tự phục vụ vệ sinh cá nhân cho trẻ.

3. Nội dung vấn đề:

Thời gian gần đây, chủ đề dạy kỹ năng sống cho trẻ được rất nhiều người

quan tâm. Tuy nhiên dạy trẻ kỹ năng sống như thế nào lại là một vấn đề cần đặt

ra nhiều câu hỏi. 

Có thể hiểu ở đây hai vấn đề: hành động và kỹ năng. Khi tôi dạy trẻ

rằng: con hãy lau mặt cho sạch, trẻ thực hiện yêu cầu của cô, đó là hành động.

Hầu hết các trẻ lứa tuổi mầm non đều biết các hành động đơn giản: nhặt rác,

chào hỏi người lớn, xin lỗi và cám ơn... Nhưng để những hành động đó trở thành
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kỹ năng thì lại cần một quá trình giáo dục. Hành động của trẻ trở thành kỹ năng

khi trẻ thấy tay bẩn trẻ đi rửa tay, mặt bẩn trẻ đi lau mặt, ăn cơm xong là đi chải

răng chứ không cần ai nhắc nhở, vì khi đó trẻ làm vì ý thức: thấy tay bẩn, mặt

bẩn thì đi rửa tay, rửa mặt, chải răng ngay sau khi ăn để răng sạch chứ không

làm vì người khác sai bảo.

Như vậy, bên cạnh việc dạy trẻ các hành động vệ sinh cá nhân: rửa tay,

lau mặt, chải đầu tóc, gấp quần áo hay nói chung là giữ gìn vệ sinh cá nhân...

chúng ta cần dạy trẻ ý thức được những việc làm đó và trẻ thực hiện các hành

động đó vì ý thức trẻ hiểu chứ không phải vì người lớn bắt trẻ phải làm, khi đó

kỹ năng sống của trẻ được hình thành và theo trẻ đến suốt cuộc đời. Khi hiểu

được bản chất của việc dạy kỹ năng sống cho trẻ: "đưa hành động vào trong ý

thức" thì việc dạy kỹ năng sống cho trẻ nên đơn giản và các bậc cha mẹ và thầy

cô đều có thể thực hiện được mà không phải băn khoăn là làm sao để dạy trẻ kỹ

năng sống.

Trong phạm vi đối tượng cần dạy là trẻ lớp Chồi, để thực hiện tốt việc dạy

trẻ kỹ năng sống: kỹ năng tự phục vụ qua thực hiện hoạt động vệ sinh cá nhân

tốt, tôi đặt ra nội dung biện pháp mới như sau:

Biện pháp 1: Nắm vững kiến thức trọng tâm về phương pháp dạy kỹ năng

sống cho trẻ mầm non.

Biện pháp 2: Dạy trẻ kỹ năng sống: kỹ năng tự phục vụ vệ sinh cá nhân

trẻ qua các hoạt động trong ngày.

Biện pháp 3:  Tuyên truyền, phối hợp giáo viên và phụ huynh học sinh

trong dạy trẻ kỹ năng sống: kỹ năng tự phục vụ vệ sinh cá nhân cho trẻ

4. Biện pháp thực hiện

Biện pháp 1: Nắm vững kiến thức trọng tâm về kỹ năng sống: kỹ

năng tự phục vụ qua hoạt động vệ sinh cá nhân cho trẻ mầm non.

a. Giáo viên phải nắm được yêu cầu rèn luyện và kỹ năng thực hành cho trẻ.

- Thói quen vệ sinh cần rèn luyện.

- Ngoài những thói quen vệ sinh ở lớp, giáo viên cần rèn luyện thêm cho

các cháu những thói quen vệ sinh sau:
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- Trẻ tự rửa mặt, rửa tay: trước khi ăn, sau khi đi đại tiện, chải đầu, đánh

răng.

- Có ý thức giữ vệ sinh nơi công cộng, tôn trọng người khác như: không

khạt nhổ bậy, không vứt rác ra lớp học, nơi công cộng, biết sử dụng nước sạch..

- Trẻ tự mặc quần áo, biết đòi hỏi người lớn phải cho mình ăn mặc gọn

gàng sạch sẽ.

- Biết gấp cất trải nệm, gối.

- Biết giữ nhà cửa, đồ dùng đồ chơi gọn gàng sạch sẽ. Biết giúp cô lau bàn

ghế, rửa đồ chơi, xếp lại giá đồ chơi gọn gàng ngăn nắp.

- Khi ra nắng biết đội mũ nón và biết mặc áo mưa khi trời mưa.

- Trẻ bắt đầu hình thành vững chắc các quy tắc vệ sinh cá nhân và nếp

sống văn minh.

- Các kỹ năng cần rèn cho trẻ.

- Trẻ phải thành thạo các kỹ năng thực hành vệ sinh cá nhân. 

- Biết giúp cô giặt khăn, phơi khăn.

 - Biết dùng tay - khăn che miệng khi hắt hơi, ho, ngáp, hỉ mũi…

b. Giáo viên cần nắm được các trình tự sau đây để hình thành kỹ năng tự

phục vụ qua hoạt động vệ sinh cá nhân cho trẻ.

- Cô giáo hướng dẫn cho trẻ được nội dung yêu cầu thực hiện các thao tác

vệ sinh cá nhân.

Ví dụ: Để trẻ thực hiện được các thao tác rửa tay, cô giáo cần làm mẫu

từng bước  rửa tay cho trẻ quan sát và thực hiện theo.

- Các cháu mẫu giáo nhỡ tuy còn nhỏ nhưng cũng có khả năng tiếp thu

được những kiến thức thông thường vì vậy cô cần phải hướng dẫn cho các cháu

biết những điều cần thiết của từng yêu cầu vệ sinh và những tác hại của việc

không thực hiện đúng yêu cầu đó, lời hướng dẫn của cô phải đơn giản, rõ  ràng,

chính xác, dể hiểu.

Ví dụ: Cô giáo cần giúp trẻ hiểu vì sao mỗi khi học tập xong, sau khi đi

đại tiện trẻ cần  phải rửa tay sạch sẽ? Ngoài phương pháp dùng lời, cô có thể

kèm với lời giải thích bằng tranh, phim ảnh...
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- Chuẩn bị lời hướng dẫn và động tác mẫu. Các cháu có thể làm tốt các

công việc tự phục vụ bản thân vì vậy đối với những việc có thể làm mẫu được

cô cần chuẩn bị tốt lời hướng dẫn và làm thành thạo động tác mẫu, vừa làm vừa

giải thích. 

Ví dụ: Hướng dẫn trẻ thao tác chải răng đúng cách. Cô cần nghiên cứu

trước tài liệu và hình ảnh hướng dẫn các thao tác dạy trẻ chải răng, chuẩn bị đầy

đủ các dụng cụ thực hiện vệ sinh và tập chải răng mẫu chính xác trước khi làm

mẫu cho trẻ xem.

Cô có thể tập trước cho một cháu để cháu đó làm mẫu cho các cháu khác

làm theo.

 Ví dụ: Thao tác đánh răng một cháu thực hiện các cháu khác làm theo –

cô đọc lời hướng dẫn.

- Nhắc nhở các cháu thực hiện thường xuyên. Muốn hình thành một thói

quen vệ sinh ngoài việc làm cho trẻ hiểu được ý nghĩa của kỹ năng cần phải làm

cho trẻ được thực hành thường xuyên, có như vậy mới ăn sâu vào nếp sống của

trẻ. Hành động sẽ trở thành thói quen khi đứa trẻ có nhu cầu từ bên trong.

Ví dụ: Thực hiện đúng lịch hoạt động vệ sinh hàng ngày của trẻ để hình

thành nền nếp kỹ năng tự phục vụ vệ sinh cá nhân cho trẻ.

c) Giáo viên tổ chức một số biện pháp rèn luyện kỹ năng tự phục vụ qua hoạt

động vệ sinh cá nhân trẻ:

- Vệ sinh môi trường nề nếp của lớp:

Các cháu ở tường mầm non thời gian rất dài, nếu cô sắp xếp gọn gàng,

sạch sẽ mọi sinh hoạt của lớp có nề nếp làm cho lớp học vui tươi đầm ấm. Tất cả

những cái đó ảnh hưởng rất lớn đến sự hình thành thói quen cho trẻ. 

Ví dụ: Lớp học sạch đẹp cháu sẽ không vứt rác bừa bãi, cháu không vứt

đồ chơi lung tung, khi mọi thứ trong lớp đều được sắp xếp theo đúng chỗ quy

định.

Nếu hàng ngày cô thực hiện nghiêm túc thời gian biểu cháu sẽ thực hiện

đúng giờ nào việc đó. Vì những việc làm tốt được lặp đi lặp lại nhiều lần thì sẽ

thành thói quen tốt cho trẻ.
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- Sự gương mẫu của cô và những người xung quanh: Đặc điểm của trẻ là

hay bắt chước, có thể bắt chước cái đúng, cái tốt, nhưng cũng có thể bắt chước

cái sai, cái xấu. Vì vậy cô giáo và mọi người xung quanh cần phải tự rèn bản

thân và tuân thủ những yêu cầu vệ sinh của nhà trường, thực hiện triệt để lời nói

phải đi đôi với việc làm để thực sự là tấm gương sáng cho các cháu noi theo.

Ví dụ: Trang trí, sắp xếp lớp học gọn gàng, ngăn nắp; rửa tay sau mỗi

hoạt động dạy học; giữ vệ sinh môi trường trường lớp sạch đẹp...

Biện pháp 2: Dạy trẻ kỹ năng sống: kỹ năng tự phục vụ vệ sinh cá

nhân trẻ qua các hoạt động trong ngày.

a. Muốn thực hiện được những quy định về vệ sinh thì phải có phương

tiện thực hiện.

- Tham mưu nhà trường, phụ huynh học sinh tạo điều kiện vật chất tối

thiểu cần thiết để trẻ được thường xuyên thực hiện được những quy định về vệ

sinh. 

Ví dụ: Cô dạy các cháu bỏ rác vào sọt (giỏ rác) thì lớp phải có giỏ rác

cho các cháu bỏ, có phương tiện lại được thực hiện thường xuyên ở lớp cũng

như ở nhà, cháu sẽ nhanh chóng hình thành được thói quen vệ sinh đó. Cô cùng

gia đình kết hợp dạy trẻ ở mọi lúc mọi nơi, nếu có điều kiện để rèn luyện những

kỹ năng thực hành vệ sinh và hành vi văn minh cho trẻ.

- Trang bị, bổ sung đủ các trang thiết bị vệ sinh cá nhân trẻ ở lớp.

Ví dụ: Mỗi cháu 1 khăn mặt, 1 bàn chải răng, 1 cốc uống nước riêng có

kí hiệu tên trẻ; Khăn thêu tên, bìa hồ sơ để lưu bài học theo chủ đề, đồ dùng học

tập của cá nhân trẻ đều ghi tên kí hiệu riêng từng cháu.

-  Giữ sạch sẽ nhà vệ sinh của trẻ:

Nhà vệ sinh nếu không được giữ vệ sinh sạch sẽ là nơi dễ mang mầm

bệnh, vì thế nhà vệ sinh dành cho trẻ cần được chú ý giữ gìn sạch sẽ, thông

thoáng không để có mùi hôi. Thường xuyên chà rửa, lau chùi nhà vệ sinh bằng

dung dịch nước vệ sinh, nước lau nhà vừa vệ sinh sạch sẽ vừa giúp phòng tránh

được các mầm bệnh cho trẻ, giúp trẻ thoải mái khi sử dụng nhà vệ sinh.

Ví dụ: Chà sạch sẽ nhà vệ sinh mỗi ngày, giữ sạch sẽ các dụng cụ vệ sinh.
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Ngoài ra, còn dán các hình ảnh thực hiện các thao tác và hành động thực

hiện vệ sinh dán trên vách lớp, trong nhà vệ sinh ngay chỗ đặt bồn rửa tay của

trẻ hoặc nơi trẻ tiểu tiện với mục đích thường xuyên nhắc nhở trẻ có thói quen

vệ sinh đồng thời thực hiện tốt các thao tác vệ sinh và các hành vi văn minh.

Ví dụ; Dán hình ảnh các thao tác chải răng trong nhà vệ sinh của trẻ

Tham mưu cùng nhà trường trang bị đầy đủ các dụng cụ vệ sinh cho trẻ:

khăn lau tay, lau mặt, bàn chải đánh răng, ca múc nước, xà phòng… chú ý sắp

xếp ngăn nắp, vừa tầm tay trẻ giúp trẻ dễ lấy sử dụng.

Ví dụ: Xà phòng để trong rổ nhỏ hoặc túi lưới treo cạnh bồn rửa tay; các

loại khăn treo trên giá thấp ngang tầm với trẻ và thường xuyên giặt sạch, phơi

khô dưới ánh nắng mặt trời; bàn chải đánh răng rửa sạch phơi nắng và cắm vào

trong một giá để bàn chải…

b. Rèn trẻ thông qua các hoạt động của lớp trong ngày

* Giờ đón trẻ: tôi đón trẻ vào lớp nhắc trẻ phải chào ba, mẹ ; chào cô, tôi

hướng dẫn trẻ xếp mũ nón bảo hiểm, cặp vào kệ, giúp trẻ chải lại đầu tóc, hướng

dẫn trẻ xếp dép đúng chân ngay ngắn lên kệ dép.

* Giờ ăn trưa: Dạy trẻ rửa tay, lau mặt, mời cô, các bạn, cầm muỗng đúng

tay.
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 Ăn nhai từ tốn, không nhai nhồm nhoằm và nuốt vội.

Không ngậm thức ăn lâu trong miệng – không vừa ăn vừa chơi,

vừa nói chuyện, đi lại lung tung.

Không xúc qua đầu, không bỏ dở suất ăn, biết nhặt cơm rơi vào đĩa

riêng – ăn xong lau miệng.

*  Khi trẻ uống nước: dạy và nhắc trẻ uống nước từ từ, không làm đổ,

không làm rơi cốc, không rót nước quá đầy, không thò tay vào thùng chứa nước

thừa, không uống nước sống...

* Hoạt động vệ sinh: tắm, rửa tay – rửa mặt:

Tắm: dưới vòi nước sạch, dưới sự hướng dẫn của cô, lau khô người bằng

khăn riêng, để khăn, quần áo gọn gàng, biết xếp dọn quần áo gọn gàng vào giỏ

khi tắm xong.

Rửa tay – rửa mặt: đúng cách, đúng kỹ năng vệ sinh tay – mặt cô hướng

dẫn. 

Sau đây, tôi xin trình bày một giáo án tham khảo dạy kỹ năng tự phục vụ

qua hoạt động vệ sinh lau mặt đúng cách.

KỸ NĂNG SỐNG

 HOẠT ĐỘNG VỆ SINH: DẠY TRẺ LAU MẶT ĐÚNG CÁCH

                                     

I. Mục đích yêu cầu

Kiến thức:

Tạo cho trẻ thói quen vệ sinh lau mặt hàng ngày trước khi ăn, sau khi ăn 

và sau khi ngủ dậy.

Dạy trẻ thói quen tự ý thức vệ sinh mặt mũi sạch sẽ.

Kỹ năng:

Trẻ biết cách thực hiện các thao tác lau mặt theo đúng trình tự.

Xếp gọn khăn vào thau sau khi lau mặt xong.

Thái độ:

Trẻ nghiêm túc trong khi thực hiện vệ sinh mặt để giữ gìn vệ sinh cá nhân 

sạch sẽ.
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II.Chuẩn bị:

* Đồ dùng của cô:

Khăn lau mặt trụng nước ấm, vắt ráo.

Thau, rổ dùng đựng khăn.

* Đồ dùng của trẻ:

Khăn đủ dùng cho trẻ được trụng nước ấm, vắt ráo.

Rổ đựng khăn sạch: 4

Thau đựng khăn bẩn:  2

III. Tổ chức thực hiện:

Hoạt động 1: Rửa mặt như thế nào?

Hát “ Rửa mặt như mèo”.

Con vừa hát bài hát gì? 

Mèo rửa mặt như thế nào? ( Hỏi nhiều trẻ).

Bạn nào có ý kiến khác?

Mèo lau rửa mặt như vậy có đúng không?

Muốn lau mặt sạch sẽ, đúng vệ sinh, không bị bệnh về mắt như mèo con

thì phải lau mặt như thế nào?. 

Hoạt động 2: Lau mặt đúng cách như thế nào?

            Muốn biết lau mặt đúng cách phải thực hiện như thế nào, các con cùng

xem cô hướng dẫn nhé!

        Cô lau lần 1 kèm lời giải thích: 

              + Có 5 bước lau mặt đúng cách.

              + Lấy khăn đặt vào lòng bàn tay, cô trải khăn lên 2 lòng bàn tay đỡ

khăn bằng 2 lòng bàn tay và cổ tay.

Bước 1: Dùng 2 ngón trỏ lau 2 mắt từ đuôi mắt lau vào nhẹ nhàng 2 – 3

lần

Bước 2: đẩy nhích khăn lên, lau dọc sống mũi, dùng hai đầu ngón tay

ngoáy vào đầu hai lỗ mũi.

Bước 3: Đẩy khăn lên lau ngang miệng từ trái sang phải.
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Bước 4: xếp đôi khăn lại, bằng cách úp nhẹ tay trái sang phải, lau trán

xuống má phải, cằm, cổ

Bước 5: Xếp khăn lại lần nữa lau mặt bên trái còn lại giống bên phải, sau

đó xếp chồng gọn khăn vào thau khăn ở dưới bàn.

       Các con vừa xem cô hướng dẫn cách lau mặt có mấy bước.

        Bạn nào lên làm mẫu các bước lau mặt đúng cách? 

 Hoạt động 3: Cùng thi đua bạn nhé!

          Bây giờ các con sẽ thi đua xem ai lau mặt đúng nhất.

          Cô có 4 rổ khăn ấm, sạch và 2 thau. Cô mời đại diện 4 tổ lên lau mặt thi

đua xem ai lau đúng nhất? 

          Cô chia lớp thành 3 đội thi đua lau mặt đúng cách.

          Cách thực hiện: lần lượt từng nhóm bạn lên lấy khăn, lau mặt đúng cách

về chỗ ngồi

           Luật chơi: trong khoảng thời gian bài hát kết thúc. Đội nào lau mặt đúng

5 bước và xếp khăn gọn gàng nhất sẽ được khen, đội nào thực hiện chưa đúng sẽ

giúp vui cho lớp 1 trò chơi nha.

          Cô quan sát nhắc nhở cháu thực hiện cho đúng thao tác.

Giáo dục: 

      Cô thấy sau khi lau mặt bạn nào cũng sạch sẽ hết. Vỗ tay khen cả lớp. 

      Vậy muốn mặt luôn sạch sẽ, hàng ngày con lau vào lúc nào?

      Vì sao phải lau rửa mặt?

      Khi lau mặt xong con thấy như thế nào?

      Cô tóm lại: Lau mặt giúp cho mặt con sạch sẽ, không bị bệnh mắt, con lau

mặt hàng ngày và lau đúng cách để gương mặt luôn sạch sẽ, đáng yêu nhé!

      Vậy cô thưởng các con cùng hát với cô một bài nha:.

+ Kết thúc: Cả lớp cùng hát bài “Vì sao con mèo rửa mặt”

* Dạy trẻ biết tự mặc quần áo: Trang phục quần áo gọn gàng sạch sẽ -

không mặc quần áo bẩn, rách, đứt cúc, không ngồi lê trên sàn đất hoặc bôi bẩn

vào quần áo – thường xuyên tắm rửa thay quần áo.

Ví dụ: Cho trẻ xem tranh ảnh các bạn nhỏ ăn mặc quần áo sạch sẽ khi đi
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học, khi đi đến những nơi công cộng hoặc dự lễ hội.

* Giờ đón và trả trẻ: Cô nhắc nhở phụ huynh cùng với cô giáo dục các

cháu kỹ năng tự phục vụ qua hoạt động vệ sinh cá nhân hàng ngày của trẻ.

Ví dụ: Trao đổi với phụ huynh các thao tác rửa tay hoặc giờ giấc hoạt

động vệ sinh của trẻ trong một ngày.

* Rèn thói quen vệ sinh và hành vi văn minh qua việc lồng ghép, tích hợp

vào các hoạt động:

- Thông qua một số hoạt động chung như phát triển ngôn ngữ, thẩm mỹ,

nhận thức…, tôi thực hiện việc giáo dục lồng ghép, tích hợp các nội dung giáo

dục vệ sinh cá nhân trẻ hoặc hình thành và rèn những thói quen hành vi văn

minh cho trẻ.

Ví dụ: Hoạt động Phát triển ngôn ngữ, chuyện kể “ Lợn con sạch lắm rồi”

Qua nội dung chuyện kể về một chú lợn vừa lười vừa bẩn, ăn xong rồi

ngủ chẳng chịu tắm rửa. Vì thế chẳng bạn nào muốn chơi chung, Lợn con rất

buồn. Khi Lợn con nghe lời chim Sơn ca tắm rửa, vệ sinh sạch sẽ thì các bạn

mới cùng chơi với Lợn con.

Tôi nhấn mạnh cho trẻ biết những đoạn trọng tâm vì sao các bạn không

chịu chơi với Lợn con, không vệ sinh cá nhân sạch Lợn con bẩn như thế nào?

Sau khi vệ sinh sạch sẽ, trông Lợn con ra sao? Các bạn có thái độ gì với Lợn

con?

Qua đó, liên hệ thực tế để giáo dục trẻ:

- Nếu là các con thì mỗi sáng khi thức dậy, các con sẽ làm gì? 

- Hằng ngày các con sẽ làm gì cho thân thể sạch sẽ?

- Vì sao chúng ta cần phải giữ vệ sinh cá nhân sạch sẽ?

- Khi trẻ tham gia vào các hoạt động Phát triển vận động: giáo dục thể

chất, tôi chú ý rèn tư thế đi, đứng sao cho trẻ đi nhanh nhẹn, khỏe khoắn, thẳng

lưng, ngẩng cao đầu, bước đi đàng hoàng, không hấp tấp; giáo dục trẻ không

chen lấn, xô đẩy khi xếp hàng để hình thành và rèn các thói quen thể hiện hành

vi văn minh cho trẻ, biết rửa tay sạch sau giờ học.

- Thông qua hoạt động phát triển thẩm mỹ giáo dục âm nhạc cho trẻ làm

                                                                                                                                                17



quen các bài hát dễ thương có nội dung giáo dục và rèn thói quen vệ sinh cùng

những hành vi văn minh cho trẻ.

* Thực hiện đúng chế độ hoạt động vệ sinh của trẻ:

Để hình thành thói quen và nền nếp thực hiện vệ sinh cho trẻ, tôi luôn

thực hiện đúng theo lịch hoạt động vệ sinh ở trường.

Thực hiện chế độ sinh hoạt vệ sinh đều đặn, hợp lý: luôn luôn tổ chức cho

trẻ thực hiện các thao tác vệ sinh đúng giờ, chú ý quan sát, theo dõi khi trẻ để

kịp thời nhắc nhở trẻ làm vệ sinh theo quy định.

Ví dụ: Trước khi ăn cho trẻ rửa tay bằng xà phòng, sau khi ăn phải chải

răng, rửa tay, rửa mặt sạch sẽ; sau khi đi tiêu, tiểu rửa tay và dội nước sạch …

Biện pháp 3:  Tuyên truyền, phối hợp phụ huynh học sinh dạy trẻ kỹ

năng tự phục vụ vệ sinh cá nhân 

Muốn trẻ hình thành được các thói quen vệ sinh thì nhà trường và gia

đình phải thống nhất yêu cầu giáo dục vệ sinh đối với trẻ. Nhà trường và giáo

viên thông báo, yêu cầu biện pháp giáo dục vệ sinh cho phụ huynh biết, yêu cầu

phụ huynh cần theo dõi giúp đỡ và cho biết tình hình thực hiện ở nhà để cùng

phối hợp giáo dục rèn luyện cho trẻ.

Ví dụ: Cần duy trì thực hiện nề nếp cho trẻ chải răng sau bữa ăn và sau

khi ngủ dậy ở trường cũng như ở nhà.

Để thu hút sự chú ý của phụ huynh đến góc tuyên truyền cần trang trí thật

đẹp bảng thông tin tuyên truyền dành cho phụ huynh. Các bậc cha mẹ có thể

đọc, quan sát theo dõi dễ dàng giúp nhà trường tuyên truyền đến cha mẹ của trẻ

những kết quả giáo dục của con mình, tạo điều kiện cho giáo viên trao đổi hai

chiều với các bậc cha mẹ những vấn đề có liên quan đến trẻ, các thông tin của

lớp, thông tin sức khỏe, ngược lại cha mẹ có thể ghi chép những yêu cầu, đề

nghị, thông tin cần trao đổi với giáo viên.

Ví dụ: Giáo viên có thể tuyên truyền về hình ảnh hướng dẫn các bước rửa

tay, kết quả tình hình sức khỏe của trẻ... Phụ huynh có thể ghi chép một số bài

hát, bài thơ, câu chuyện có nội dung dạy trẻ biết giữ gìn vệ sinh cá nhân...
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Ngoài ra cần tiếp tục xây dựng thư viện cho bé tại lớp, tại nhà, khuyến

khích các bậc cha mẹ tăng cường đọc sách cho trẻ nghe. Để duy trì bổ sung nhu

cầu đọc sách của trẻ, cần thường xuyên vận động cha mẹ quan tâm tặng sách

cho góc thư viện của lớp và trang bị phong phú cho góc sách ngay tại gia đình.

Ví dụ: Tạo điều kiện mời phụ huynh đến tham quan góc thư viện của bé,

quan sát giờ đọc sách, xem tranh của bé. Qua đó, vận động phụ huynh tặng sách

cho góc thư viện của lớp.

Quan trọng nhất là hàng ngày giáo viên cần kiểm tra vệ sinh trẻ về một số

vấn đề đơn giản như: trước khi đi học các con đã rửa tay, chân, mặt mũi sạch sẽ

chưa? Đã chải tóc chưa? Đã đánh răng khi ngủ dậy chưa?…. Và phải động viên

kịp thời khi trẻ thực hiện đúng được một trong những vấn đề vệ sinh như đã rửa

tay chân sạch hay đã đánh răng rửa mặt sạch. 

Ví dụ: Đưa vào tiêu chuẩn nêu gương để giúp trẻ thực hiện tốt theo quy

định.

Bên cạnh đó cần động viên, khuyến khích những trẻ chưa thực hiện tốt lần

sau cố gắng thực hiện tốt như các bạn. 

Thường xuyên nhắc nhở trẻ bỏ rác đúng nơi quy định, treo áo, mũ, để dép

vào đúng nơi quy định, quét dọn lớp khi lớp bẩn, biết kê bàn ghế lại cho gọn

gàng khi bàn ghế để không ngay ngắn.

Trước khi ra về, cô nhắc trẻ về nhà tắm rửa sạch sẽ, rửa tay sạch trước khi

ăn và sau khi đi vệ sinh.,….Cứ như thế, hàng ngày, hàng ngày cô động viên kịp

thời trẻ vệ sinh cá nhân sạch sẽ, để dép, mũ,…đúng nơi quy định sẽ giúp cho trẻ

dần dần hình thành được thói quen tốt về cách vệ sinh sạch sẽ.

5. Kết quả đạt được

* Về phía giáo viên

Nắm được mục đích, hiểu rõ sự cần thiết phải dạy kỹ năng sống.

Nắm vững phương pháp dạy kỹ năng sống: kỹ năng tự phục vụ qua hoạt

động vệ sinh cá nhân cho trẻ.

Có nhiều hình thức phong phú dạy trẻ kỹ năng tự phục vụ qua hoạt động

vệ sinh cá nhân.
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Mạnh dạn, tự tin điều khiển các cuộc họp phụ huynh học sinh, biết tự

chuẩn bị, phối hợp chặt chẽ, trao đổi thường xuyên với cha mẹ trẻ.

* Về phía trẻ:

100% trẻ thích đến trường

100% trẻ đều được cha mẹ tạo điều kiện và khuyến khích khơi dậy tính tò

mò, phát triển trí tưởng tượng, năng động, mạnh dạn, tự tin.

100% trẻ có thói quen lao động tự phục vụ bản thân, được rèn luyện kỹ

năng tự lập; kỹ năng nhận thức; kỹ năng vận động thô, vận động tinh thông qua

các hoạt động hằng ngày trong cuộc sống của trẻ.

100% trẻ được giáo dục, chăm sóc nuôi dưỡng tốt, được bảo vệ sức khỏe,

được bảo đảm an toàn, phòng bệnh, được theo dõi cân đo bằng biểu đồ phát

triển.

  80% trẻ luôn có kết quả tốt trong học tập thông qua bảng đánh giá trẻ ở

lớp sau mỗi giai đoạn, cuối độ tuổi và kết quả kiểm tra đánh giá chất lượng sau

mỗi chủ đề đối với từng trẻ đạt khá và tốt với các chỉ tiêu cụ thể đạt được như

sau: mạnh dạn tự tin đạt 85%; kỹ năng tự lập, tự phục vụ: 97.72%; kỹ năng vệ

sinh: 98%; 

Trẻ đi học đều hơn, đạt tỷ lệ chuyên cần đạt từ 97,7 % trở lên và ít gặp

khó khăn khi đến lớp, có kỹ năng lao động tự phục vụ, trực nhật, sắp xếp bàn ăn,

tự xếp khay để khăn ăn, tự chuẩn bị khăn ăn, chén, tô, muỗng….trong các giờ

ăn, biết phân công trực nhật sắp xếp bàn ăn, tự xếp nệm trước và sau khi ngủ…

Cụ  thể:

Nội  dung
Thời gian 

         Đầu năm Cuối năm
Trẻ có thói quen

lao động tự phục

vụ bản thân

22/44

50%

40/44

91%

Trẻ biết tự phục vụ

qua hoạt động  vệ

sinh cá  nhân 

21/44

48%

43/44

97.72%

                                                                                                                                                20



* Về phía phụ huynh học sinh:

- Cha mẹ các cháu luôn coi trọng trẻ và tích cực tham gia vào các hoạt

động giáo dục trẻ ở nhà trường. Kết quả đã có 78% thư mời lần lượt các bậc cha

mẹ đến dự giờ, tham gia vào các hoạt động có chủ đích, hoạt động tự chọn, trực

tiếp giúp trẻ hoàn thành đạt các bài tập, các yêu cầu của cô. 

- Các bậc cha mẹ đã có thói quen liên kết phối hợp chặt chẽ với cô giáo

trong việc dạy trẻ các kỹ năng sống, trao đổi với giáo viên bằng nhiều hình thức

thông qua bảng thông tin dành cho cha mẹ, bảng đánh giá trẻ ở lớp; số lượng

phụ huynh học sinh tham gia đông hơn kết quả lượng phụ huynh dự họp trong

cả hai kỳ họp vừa qua ở các lớp đều đạt trên 80%, đúng đối tượng là cha hoặc

mẹ đạt 70%.

- Giao tiếp giữa cha mẹ và con cái tốt hơn, đa số cha mẹ dịu dàng, ít la

mắng trẻ, thay đổi trong cách rèn kỹ năng cho trẻ, phân việc cho trẻ, không cung

phụng trẻ thái quá, không còn hình ảnh ba bế con, mẹ đi sau xách cặp cho con,

tranh thủ đút cho con ăn, ngược lại xuất hiện khá nhiều hình ảnh trẻ tự đeo ba lô,

tự đi lên lầu, tự xúc cơm ở trẻ nhỏ …..

- Cha mẹ cảm thấy mản nguyện với thành công của trẻ, tin tưởng vào kết

quả giáo dục của nhà trường, không chê bai chỉ trích cô giáo ngược lại cha mẹ

thông cảm, chia sẻ những khó khăn của cô giáo, cung cấp vật liệu, phụ giúp giáo

viên trang trí lớp, làm đồ chơi.

6. Phạm vi áp dụng:

          Tôi mong rằng qua những biện pháp đã nêu trên có thể phổ biến cho các

bạn trong và ngoài nhà trường để trao đổi kinh nghiệm.
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                                                C. KẾT LUẬN

Để rèn được các kỹ năng tự phục vụ qua hoạt động vệ sinh cho trẻ trong

trường mầm non, đòi hỏi người giáo viên cần có những biện pháp giáo dục áp

dụng trên trẻ phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý trẻ, phù hợp theo từng độ tuổi và

dựa vào sự hướng dẫn, chỉ đạo của ngành, của chuyên môn. Ngoài ra,  kinh

nghiệm tích lũy trong quá trình giảng dạy trẻ cũng là điều kiện vô cùng cần thiết

trong việc hình thành rèn luyện thói quen cho trẻ. Trong quá trình thực hiện cần

có sự theo dõi, kiểm tra thường xuyên để có thể đánh giá mức độ tiếp thu và thể

hiện thái độ, hành vi của trẻ mà kịp thời có biện pháp giáo dục đạt hiệu quả tốt

hơn.

1. Bài học kinh nghiệm

Với những kết quả đạt được, bản thân tôi rút ra những kinh nghiệm tốt

nhất là tích cực nghiên cứu tài liệu, do tích luỹ được trong suốt quá trình thời

gian công tác một số điều cần làm và cần tránh trong dạy trẻ mầm non những kỹ

năng sống cơ bản kỹ năng tự phục vụ qua hoạt động vệ sinh cá nhân như sau:
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1.1. Một số điều cần làm giúp trẻ rèn luyện kỹ năng sống: kỹ năng tự phục vụ

qua hoạt động vệ sinh cá nhân

Trước hết là người lớn phải là tấm gương sáng, yêu thương, tôn trọng, đối

xử công bằng với trẻ và đảm bảo an toàn cho trẻ.

Người lớn khuyến khích, chia sẻ thì trẻ sẽ tự tin vào năng lực của bản thân

và trẻ sẽ làm tốt hơn kỹ năng sống.

Cô giáo chịu khó trò chuyện với trẻ, trả lời những câu hỏi vụn vặt của trẻ,

không la mắng, giải quyết hợp lý, công bằng với mọi tình huống xảy ra giữa trẻ.

Trong giảng dạy, chú ý đến hoạt động cá nhân, hoạt động nhóm nhiều.

2. Một số điều cần tránh khi dạy trẻ kỹ năng sống: kỹ năng tự phục vụ qua

hoạt động vệ sinh cá nhân

-  Không bao bọc trẻ  một  cách thái  quá sẽ  làm trẻ  yếu đuối:  Cha mẹ

thường không đánh giá đúng khả năng của trẻ cho rằng trẻ còn nhỏ sẽ không

làm được một điều gì cả. Sự bảo bọc thái quá sẽ dẫn trẻ đến ý nghĩ rằng bản thân

trẻ không thể làm điều gì nên thân. Hãy nhớ: đừng bao giờ làm những gì mà trẻ

có thể làm được. 

- Không yêu cầu những điều không phù hợp với lứa tuổi của trẻ vì những

yêu cầu ở trẻ phải thực hiện một hành vi chính chắn mà trẻ chưa có khả năng

hoặc trẻ phải làm các yêu cầu không mang tính thống nhất và liên tục trong việc

cho phép hoặc cấm đoán sẽ ảnh hưởng không tốt đến sự phát triển tính nhận

thức ở trẻ.

- Không nên giáo huấn quá nhiều vì ảnh hưởng của những luồng ngôn

ngữ đó làm cho đứa trẻ ngưng hoạt động nhưng trong thực tế đứa trẻ không thể

ngưng hoạt động sẽ dần làm cho trẻ nghĩ rằng trẻ là người có tội, làm nảy sinh

tính tự ti, đánh giá tiêu cực về bản thân sau này.

2. Hướng phổ biến áp dụng của đề tài

Tiếp tục củng cố và mở rộng việc thực hiện dạy trẻ kỹ năng sống: kỹ năng

tự phục vụ qua hoạt động vệ sinh cá nhân để kết quả chăm sóc giáo dục trẻ ngày

càng đạt hiệu quả cao.
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Tiếp tục học tập, trau dồi, bồi dưỡng dạy trẻ kỹ năng sống: kỹ năng tự phục

vụ qua hoạt động vệ sinh cá nhân để nâng cao nhận thức, sự hiểu biết về kỹ năng

sống, đáp ứng yêu cầu đặt ra của toàn ngành về kỹ năng sống.

Tôi mong rằng qua những biện pháp đã nêu ở trên có thể phổ biến cho các

lớp bạn trong và ngoài nhà trường để trao đổi kinh nghiệm.

Những biện  pháp đã nêu có  những ưu điểm nhưng cũng còn không ít

những hạn chế tôi sẽ tiếp tục nghiên cứu và tìm ra giải pháp tốt nhất để góp phần

vào sự nghiệp giáo dục mầm non trong giai đoạn hiện nay.

3/ . Hướng nghiên cứu tiếp của đề tài  :

Với thực tế hiện nay, việc học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí

Minh đang là một đề tài nóng. Với hiện trạng lớp tôi, việc lồng ghép giáo dục trẻ

học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong giáo dục kỹ năng

cho trẻ: rửa tay bằng xà phòng cần tiết kiệm xà bông, nước, tôi sẽ nghiên cứu

biện pháp lồng ghép “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

vào hoạt động dạy kỹ năng sống cho trẻ làm đề tài nghiên cứu tiếp theo. 

Trên đây là giải pháp mà tôi nghiên cứu, tâm đắc và áp dụng bước đầu có

hiệu quả tốt ở một lớp Chồi trường Mẫu giáo Truông Mít chúng tôi. Rất mong

sự đóng góp ý kiến của các cấp lãnh đạo để giải pháp này hoàn chỉnh hơn./.

Người thực hiện

Nguyễn Thị Lan

*Hình ảnh trẻ thực hiện các kỹ năng qua hoạt động vệ sinh cá nhân
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Hình ảnh trẻ thực hiện kỹ năng đánh răng

Hình ảnh trẻ thực hiện kỹ năng rửa tay
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Hình ảnh trẻ thay quần áo

Hình ảnh trẻ thực hiện kỹ năng lau mặt

TÀI LIỆU THAM KHẢO
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1.Chương trình giáo dục mầm non

2.Hướng dẫn tổ chức thực hiện chương trình giáo dục mầm non các

độ tuổi.

3.Tài liệu tập huấn giáo dục kỹ năng sống cho trẻ mầm non 

4.Tài liệu bồi dưỡng hè cho cán bộ quản lý năm 2011- 2012.

5.Tạp chí Giáo dục mầm non.
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