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A. GIỚI THIỆU TỔNG QUAN 

Trong b�i c�nh ngày nay, các n��c trên th� gi�i nói chung và � Vi�t Nam 

nói riêng �ang ph�i ��i m!t v�i nh"ng v#n �$ r#t c#p bách v$ n%n ô 

nhi'm môi tr�(ng, v$ s* suy gi�m ngu+n tài nguyên thiên nhiên d-n t�i 

nguy c. c%n ki�t ngu+n n0ng l�2ng và �!c bi�t là v#n �$ tai n%n giao 

thông. M5t trong nh"ng nguyên nhân c. b�n gây ra hi�n tr%ng báo �5ng 

trên là do ý th8c c9a con ng�(i. Vì v;y vi�c giáo d<c b�o v� môi tr�(ng, 

b�o v� ngu+n n0ng l�2ng và an toàn giao thông là vô cùng quan tr?ng. 

@ây là m5t vi�c lâu dài, ph�i ��2c th*c hi�n trong quá trình giáo d<c c9a 

h� th�ng giáo d<c qu�c dân và trong c5ng �+ng. 

Giáo d<c mBm non là c#p h?c �Bu tiên trong h� th�ng giáo d<c, t%o n$n 

t�ng, c. s� ban �Bu h�t s8c quan tr?ng cho vi�c giáo d<c trC em tr� 

thành công dân t�t c9a �#t n��c. E l8a tuFi �ang phát triGn và �Hnh hình 

v$ nhân cách, trC mBm non d' ti�p thu nh"ng giá trH m�i. Do �ó, vi�c ��a 

giáo d<c b�o v� môi tr�(ng, sJ d<ng n0ng l�2ng ti�t ki�m và giáo d<c an 

toàn giao thông vào các ho%t �5ng giáo d<c hKng ngày c9a trC sL giúp 

cho trC có thái �5 và hành vi tích c*c ��i v�i môi tr�(ng xung quanh, bi�t 

yêu quý và trân tr?ng nh"ng giá trH c9a cu5c s�ng, bi�t s�ng thân thi�n 

v�i môi tr�(ng và bi�t sJ d<ng ti�t ki�m ngu+n n0ng l�2ng ngay tP nhQ. 

Tuy nhiên, �G vi�c giáo d<c cho trC bi�t b�o v� môi tr�(ng, sJ d<ng n0ng 

l�2ng ti�t ki�m và giáo d<c an toàn giao thông có hi�u qu� thì vi�c l+ng 

ghép nh"ng n5i dung này vào các ho%t �5ng giáo d<c c9a trC � tr�(ng 

mBm non là cBn thi�t. Vi�c giáo d<c này có thG ��2c th*c hi�n d��i 

nhi$u hình th8c và thông qua nhi$u ho%t �5ng khác nhau c9a trC � 

tr�(ng mBm non. �i�u quan tr�ng nh�t c�a vi�c l�ng ghép n�i dung giáo 

d�c b�o v� môi tr !ng, s$ d�ng n%ng l &ng ti't ki�m, hi�u qu� và giáo 

d�c an toàn giao thông vào các ho*t +�ng giáo d�c là giáo viên m-m non 

c-n bi't l.a ch�n n�i dung l�ng ghép, l.a ch�n ho*t +�ng +/ vi�c l�ng 

ghép + &c ti'n hành m�t cách phù h&p. 

Module này sL làm rõ m<c tiêu, n5i dung, ph�.ng pháp và cách l+ng 

ghép n5i dung giáo d<c b�o v� môi tr�(ng, giáo d<c sJ d<ng n0ng l�2ng 

ti�t ki�m, hi�u qu� và giáo d<c an toàn giao thông vào các ho%t �5ng giáo 

d<c c9a trC � tr�(ng mBm non. @+ng th(i minh h?a m5t s� ho%t �5ng 

giáo d<c l+ng ghép các n5i dung trên. H�c xong module này, giáo viên 

n6m + &c cách l�ng ghép n�i dung giáo d�c b�o v� môi tr !ng, s$ d�ng 
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n%ng l &ng ti't ki�m, hi�u qu� và giáo d�c an toàn giao thông vào các 

ho*t +�ng giáo d�c tr7.  

Module ��2c thi�t k� cho 15 ti�t h?c. Tuy nhiên, �G vi�c ti�p thu ��2c 

hi�u qu�, tr��c khi h?c module này, giáo viên mBm non cBn hiGu ��2c 

khái quát �!c �iGm tâm sinh lí c9a trC MG; nWm v"ng ch�.ng trình giáo 

d<c mBm non hi�n hành, �+ng th(i nên tham kh�o thêm m5t s� tài li�u 

có liên quan.  

B. MỤC TIÊU 

MỤC TIÊU CHUNG 

H?c xong module này, giáo viên mBm non nWm ��2c nh"ng ki�n th8c c. 

b�n v$ giáo d<c b�o v� môi tr�(ng, giáo d<c sJ d<ng n0ng l�2ng ti�t 

ki�m và giáo d<c an toàn giao thông cho trC mBm non �+ng th(i bi�t 

thi�t k� các ho%t �5ng l+ng ghép n5i dung b�o v� môi tr�(ng, giáo d<c sJ 

d<ng n0ng l�2ng ti�t ki�m và giáo d<c an toàn giao thông vào các ho%t 

�5ng giáo d<c c9a trC � tr�(ng mBm non. 

MỤC TIÊU CỤ THỂ 

1. Về kiến thức 

—  Nêu ��2c khái ni�m c. b�n v$ giáo d<c b�o v� môi tr�(ng, giáo d<c sJ 

d<ng n0ng l�2ng ti�t ki�m, hi�u qu� và giáo d<c an toàn giao thông ��i 

v�i trC mBm non. 

—  Xác �Hnh ��2c m<c tiêu, n5i dung và ph�.ng pháp c9a giáo d<c b�o v� 

môi tr�(ng, giáo d<c sJ d<ng n0ng l�2ng ti�t ki�m và giáo d<c an toàn 

giao thông ��i v�i trC mBm non. 

2. Về kĩ năng 

Thi�t k� ��2c các ho%t �5ng giáo d<c l+ng ghép n5i dung giáo d<c b�o v� 

môi tr�(ng, giáo d<c sJ d<ng n0ng l�2ng ti�t ki�m và giáo d<c an toàn 

giao thông cho trC mBm non. 

3. Về thái độ 

—  Tích c*c tích h2p n5i dung giáo d<c b�o v� môi tr�(ng, giáo d<c sJ d<ng 

n0ng l�2ng ti�t ki�m, hi�u qu� và giáo d<c an toàn giao thông vào vi�c 

thi�t k� các ho%t �5ng giáo d<c trC nói chung � tr�(ng mBm non. 

—  H8ng thú thi�t k� các ho%t �5ng giáo d<c b�o v� môi tr�(ng cho trC. 
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—  Tích c*c tuyên truy$n, v;n �5ng c5ng �+ng tích c*c tham gia các ho%t 

�5ng làm xanh — s%ch — �[p môi tr�(ng s�ng, sJ d<ng n0ng l�2ng ti�t 

ki�m, th*c hi�n các quy tWc an toàn giao thông. 

C. NỘI DUNG 

Nội dung 1 

KHÁI NIỆM VỀ GIÁO DỤC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG, GIÁO DỤC  

SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TIẾT KIỆM VÀ GIÁO DỤC AN TOÀN GIAO 

THÔNG ĐỐI VỚI TRẺ MẦM NON (5 tiết) 

Hoạt động 1: Tìm hiểu khái niệm giáo dục bảo vệ môi trường; 

giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả; giáo dục 

an toàn giao thông đối với trẻ mầm non 

BKng kinh nghi�m giáo d<c c9a mình, anh (chH) hiGu nh� th� nào v$ các 

khái ni�m sau ��i v�i trC mBm non: 

Th� nào là giáo d<c b�o v� môi tr�(ng cho trC mBm non?  

 

 

 

 

 

 

 

Th� nào là giáo d<c sJ d<ng n0ng l�2ng ti�t ki�m và hi�u qu� cho trC 

mBm non?  
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Th� nào là giáo d<c an toàn giao thông cho trC mBm non? 

 

 

 

 

 

Anh (chH) hãy �?c nh"ng thông tin d��i �ây �G có thêm hiGu bi�t v$ 

nh"ng khái ni�m này. 

THÔNG TIN PHẢN HỒI 

1. Khái niệm giáo dục bảo vệ môi trường 

Khái ni�m môi tr !ng 

Theo Lu;t B�o v� môi tr�(ng, 2005: “Môi tr�(ng bao g+m các y�u t� 

thiên nhiên và y�u t� v;t ch#t nhân t%o, quan h� m;t thi�t v�i nhau bao 

quanh con ng�(i, có �nh h��ng t�i �(i s�ng s�n xu#t, s* t+n t%i, phát 

triGn c9a con ng�(i và thiên nhiên”.  

Theo nghha r5ng, môi tr�(ng là t#t c� các nhân t� t* nhiên và xã h5i cBn 

thi�t cho s* sinh s�ng, s�n xu#t c9a con ng�(i nh� tài nguyên thiên 

nhiên, không khí, �#t, n��c, ánh sáng, c�nh quan, quan h� xã h5i. 

Môi tr�(ng theo nghha h[p không xét t�i tài nguyên thiên nhiên, mà chi 

bao g+m các nhân t� t* nhiên và xã h5i tr*c ti�p liên quan t�i ch#t l�2ng 

cu5c s�ng con ng�(i. 

Nh� v;y, môi tr�(ng bao g+m t#t c� các v;t thG h"u sinh, vô sinh và m�i 

quan h� t�.ng tác gi"a chúng. Môi tr�(ng s�ng c9a con ng�(i là tFng 

h2p các �i$u ki�n bên ngoài nh� v;t lí, hoá h?c, kinh t� — xã h5i bao 

quanh, có �nh h��ng ��n �(i s�ng và s* phát triGn c9a tPng cá nhân, 

c9a c5ng �+ng con ng�(i. 

Nh� v;y, khái ni�m môi tr�(ng là m5t khái ni�m ph8c t%p, có ph%m vi 

r5ng. Môi tr�(ng có thG là tF h2p c9a không khí mà chúng ta th�, n��c 

mà chúng ta u�ng, th*c phjm mà chúng ta 0n, trái �#t mà chúng ta �, 

thành ph�, làng m%c hay ngôi nhà mà chúng ta c� trú, nh"ng �+ v;t mà 

chúng ta sJ d<ng.  

Môi tr�(ng là không gian s�ng c9a con ng�(i và nhân lo%i. Môi tr�(ng là 

n.i con ng�(i khai thác ngu+n v;t li�u và n0ng l�2ng cBn thi�t cho ho%t 
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�5ng s�n xu#t và �(i s�ng nh� �#t, n��c, không khí, khoáng s�n và các 

d%ng n0ng l�2ng nh� than, dBu khí, gk c9i, nWng, gió... Các s�n phjm 

công, nông, lâm, ng� nghi�p và v0n hoá, du lHch c9a con ng�(i �$u bWt 

ngu+n tP các d%ng v;t ch#t t+n t%i trên trái �#t và không gian bao quanh 

trái �#t. Môi tr�(ng cmng là n.i ch8a �*ng các ch#t ph� th�i do con 

ng�(i t%o ra trong cu5c s�ng và ho%t �5ng s�n xu#t c9a mình. 

B�o v� môi tr !ng  

B�o v� môi tr�(ng là nh"ng ho%t �5ng gi" cho môi tr�(ng trong lành, 

s%ch �[p, ��m b�o cân bKng sinh thái, ng0n ch!n, khWc ph<c các h;u 

qu� x#u do con ng�(i và thiên nhiên gây ra cho môi tr�(ng, khai thác và 

sJ d<ng h2p lí, ti�t ki�m tài nguyên thiên nhiên. Ví d<: Mu�n b�o v� cho 

môi tr�(ng tr�(ng mBm non xanh — s%ch — �[p, thì mki ng�(i trong 

tr�(ng mBm non ph�i có ý th8c tham gia các ho%t �5ng gi" gìn v� sinh 

chung và riêng nh�: v� sinh cá nhân, sWp x�p �+ dùng, �+ ch.i trong l�p 

và ngoài tr(i g?n gàng, ng0n nWp, �i v� sinh và v8t rác �úng n.i quy �Hnh, 

quét d?n, thu gom và xJ lí t�t rác th�i, tr+ng cây và ch0m sóc cây… 

Giáo d�c b�o v� môi tr !ng 

Theo tài li�u Ch�.ng trình phát triGn Liên hi�p qu�c n0m 1998, khái 

ni�m “Giáo d<c môi tr�(ng” ��2c hiGu là quá trình “nhKm phát triGn � 

ng�(i h?c s* hiGu bi�t và quan tâm tr��c nh"ng v#n �$ môi tr�(ng, 

bao g+m ki�n th8c, thái �5, hành vi, trách nhi�m, kh n0ng �G t* mình và 

t;p thG ��a ra nh"ng gi�i pháp gi�i quy�t v#n �$ môi tr�(ng tr��c mWt 

và lâu dài”. 

Nh� v;y, d*a theo quan ni�m trên có thG hiGu: Giáo d�c b�o v� môi 

tr !ng cho tr7 ; tr !ng m-m non là quá trình giáo d�c có m�c +ích nh?m 

phát tri/n ; tr7 nh@ng hi/u bi't sA +Bng v� môi tr !ng, có s. quan tâm 

+'n các v�n +� môi tr !ng phù h&p vDi lEa tuFi, th/ hi�n qua ki'n thEc, 

thái +�, kG n%ng, hành vi c�a tr7 +Hi vDi môi tr !ng xung quanh. 

Giáo d<c b�o v� môi tr�(ng cho trC mBm non là quá trình giáo d<c lâu 

dài và r#t quan tr?ng vì giáo d<c mBm non là khâu �Bu tiên trong h� 

th�ng giáo d<c qu�c dân, t%o nh"ng ti$n �$ �Bu tiên cho vi�c hình thành 

nhân cách con ng�(i m�i. Vì v;y, giáo d<c b�o v� môi tr�(ng cho trC 

ngay tP nhQ giúp trC hiGu bi�t v$ môi tr�(ng s�ng xung quanh; có ý th8c, 

hành vi t�t và bi�t s�ng thân thi�n, có trách nhi�m ��i v�i môi tr�(ng 

ngay tP bé. 
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Ba +Inh h Dng cA b�n v� giáo d�c môi tr !ng cho tr7 m-m non là: 

  “Giáo d<c môi tr�(ng ��2c th*c hi�n v$ môi tr�(ng, trong môi tr�(ng và 

vì môi tr�(ng”.  

Giáo d�c v� môi tr !ng là trang bH cho trC các ki�n th8c c. b�n v$ môi 

tr�(ng, các thành phBn c9a nó và m�i quan h� gi"a chúng v�i nhau, 

cung c#p nh"ng ki�n th8c v$ nh"ng tác �5ng c9a con ng�(i t�i môi 

tr�(ng và môi tr�(ng t�i con ng�(i.  

Giáo d�c trong môi tr !ng là sJ d<ng môi tr�(ng nh� m5t ngu+n l*c d%y 

h?c. Giáo d<c môi tr�(ng cBn gWn li$n v�i môi tr�(ng s�ng th*c c9a trC.  

Giáo d�c vì môi tr !ng là giáo d<c hình thành � trC thái �5 quan tâm ��n 

môi tr�(ng, có trách nhi�m tr��c các v#n �$ c9a môi tr�(ng trên c. s� 

các ki�n th8c v$ môi tr�(ng, các kh n0ng tác �5ng t�i môi tr�(ng. Ba cách 

ti�p c;n này có quan h� m;t thi�t và tác �5ng qua l%i, hk tr2 v�i nhau 

trong quá trình giáo d<c b�o v� môi tr�(ng cho trC mBm non. B�n ch#t 

c9a giáo d<c môi tr�(ng cho trC mBm non là cung c#p nh"ng hiGu bi�t 

v$ môi tr�(ng cho trC, trên c. s� �ó hình thành thái �5 tích c*c c9a trC 

��i v�i môi tr�(ng xung quanh. Chính vì v;y �G quá trình chuyGn nh"ng 

tri th8c hiGu bi�t v$ môi tr�(ng (giáo d<c v$ môi tr�(ng) thành thái �5, 

hành vi tích c*c c9a trC ��i v�i môi tr�(ng s�ng (giáo d<c vì môi tr�(ng) 

thì vi�c giáo d<c này cBn ��2c ti�n hành ngay trong chính môi tr�(ng 

s�ng c9a trC (giáo d<c trong môi tr�(ng) và t;n d<ng các tình hu�ng, các 

ho%t �5ng và sinh ho%t hKng ngày c9a trC � tr�(ng mBm non. 

2. Khái niệm giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả 

N�ng l��ng 

N0ng l�2ng là m5t ph%m trù r#t r5ng, khái ni�m này ��2c sJ d<ng trong 

nhi$u lhnh v*c khác nhau c9a �(i s�ng và xã h5i. N0ng l�2ng là m5t d%ng 

tài nguyên v;t ch#t ch9 y�u là n0ng l�2ng m!t tr(i và n0ng l�2ng tàn d� 

trong lòng �#t. Trong tP �iGn ti�ng Vi�t, n0ng l�2ng ��2c �Hnh nghha là 

“�%i l�2ng v;t lí �!c tr�ng cho kh� n0ng sinh ra công c9a m5t v;t”. Th*c 

ra, trong khoa h?c t* nhiên, n0ng l�2ng còn �!c tr�ng cho m5t s� tính 

n0ng khác nh� kh� n0ng b8c x% c9a v;t. Trong �(i s�ng hKng ngày, các 

ngu+n n0ng l�2ng ch9 y�u thu5c hai nhóm: m5t là nhóm các n0ng l�2ng 

��2c sJ d<ng nhi$u và �ang có nguy c. khan hi�m, c%n ki�t (còn g?i là 

n0ng l�2ng h"u h%n, �ó là các ngu+n n0ng l�2ng �i�n, khí ��t, than, dBu 

mQ,...). Hai là các n0ng l�2ng có thG sJ d<ng lâu dài, còn g?i là n0ng l�2ng 

vô h%n, �ó là n0ng l�2ng m!t tr(i, n0ng l�2ng gió, th9y tri$u, �Ha nhi�t… 
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Ti�t ki�m 

Ti't ki�m là s$ d�ng +úng mEc, không phí ph*m (TP �iGn ti�ng Vi�t, Vi�n 

Ngôn ng" h?c Vi�t Nam). Ti�t ki�m không có nghha là h%n ch� sJ d<ng 

��n m8c �nh h��ng t�i s8c khQe và hi�u qu� công vi�c. Ví d<: dùng �èn 

công su#t quá th#p, ánh sáng �èn quá y�u sL �nh h��ng t�i thH l*c, 

nh�ng dùng thi�t bH chi�u sáng quá thPa thãi sL là không ti�t ki�m.  

Hi�u qu� 

Hi�u qu� là k't qu� th.c c�a vi�c làm mang l*i (TP �iGn ti�ng Vi�t, Vi�n 

Ngôn ng" h?c Vi�t Nam). Nh� v;y, sJ d<ng n0ng l�2ng ti�t ki�m, hi�u 

qu� là sJ d<ng n0ng l�2ng m5t cách h2p lí nhKm gi�m m8c tiêu th< 

n0ng l�2ng, gi�m chi phí n0ng l�2ng cho ho%t �5ng c9a các ph�.ng ti�n, 

thi�t bH sJ d<ng n0ng l�2ng mà v-n ��m b�o nhu cBu n0ng l�2ng cBn 

thi�t cho các quá trình s�n xu#t, dHch v< và sinh ho%t. 

Nh� v;y, giáo d<c sJ d<ng n0ng l�2ng ti�t ki�m và hi�u qu� cho trC mBm 

non là quá trình giáo d<c có m<c �ích, nhKm hình thành � trC ki�n th8c 

v$ các v#n �$ c9a môi tr�(ng và n0ng l�2ng, tP �ó có thái �5 tích c*c, có 

hành vi/kh n0ng sJ d<ng n0ng l�2ng m5t cách �úng m8c, phù h2p. 

3. Khái niệm giáo dục an toàn giao thông 

Giáo d<c an toàn giao thông cho trC � tr�(ng mBm non là quá trình 

giáo d<c có m<c �ích nhKm hình thành � trC nh"ng ki�n th8c s. �tng 

v$ giao thông (m5t s� PTGT quen thu5c; an toàn khi �i b5, khi �i trên 

các PTGT; làm quen v�i tín hi�u �èn giao thông và m5t s� biGn báo giao 

thông quen thu5c), có s* quan tâm ��n v#n �$ an toàn giao thông phù 

h2p v�i l8a tuFi, tP �ó trC có thái �5 và hành vi tích c*c ��i v�i v#n �$ 

an toàn giao thông.  

Hoạt động 2: Phân tích mục tiêu giáo dục bảo vệ môi trường, 

giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả và giáo 

dục an toàn giao thông đối với trẻ mầm non 

BKng kinh nghi�m giáo d<c c9a mình, anh (chH) hãy xác �Hnh và phân 

tích m<c tiêu c9a: 

—  Giáo d<c b�o v� môi tr�(ng ��i v�i trC mBm non. 
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—  Giáo d<c sJ d<ng n0ng l�2ng ti�t ki�m, hi�u qu� ��i v�i trC mBm non. 

 

 

 

 

 

 

 

—  Giáo d<c an toàn giao thông ��i v�i trC mBm non. 

 

 

 

 

 

 

 

Anh (chH) ��i chi�u v�i nh"ng thông tin d��i �ây �G t0ng thêm hiGu bi�t 

v$ m<c tiêu giáo d<c b�o v� môi tr�(ng, sJ d<ng ti�t ki�m và hi�u qu� 

n0ng l�2ng, an toàn giao thông cho trC mBm non. 

THÔNG TIN PHẢN HỒI 

1. Mục tiêu giáo dục bảo vệ môi trường đối với trẻ mầm non  

Sau khi ��2c giáo d<c b�o v� môi tr�(ng, trC mBm non có thG:  

a.  V� ki�n th�c 

—  Nêu ��2c nh"ng hiGu bi�t ban �Bu c9a b�n thân v$ môi tr�(ng s�ng c9a 

con ng�(i, v$ m�i quan h� gi"a �5ng v;t, th*c v;t, con ng�(i v�i môi tr�(ng, 
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v$ s* ô nhi'm môi tr�(ng và b�o v� môi tr�(ng, v$ cách ch0m sóc b�o v� 

cây c�i, b�o v� con v;t và b�o v� môi tr�(ng n.i trC �. 

—  Nói ��2c cách ch0m sóc, gi" gìn v� sinh c. thG cho b�n thân. 

—  Gi�i thích ��2c l2i ích c9a môi tr�(ng s%ch và tác h%i c9a môi tr�(ng bjn 

��i v�i cu5c s�ng c9a con ng�(i, tP �ó nói lên ��2c nh"ng vi�c làm c< 

thG c9a b�n thân �G b�o v� môi tr�(ng. 

b.  V� k� n�ng 

—  Th*c hi�n ��2c m5t s� vi�c làm c< thG �G gi" gìn, b�o v� môi tr�(ng: gi" 

v� sinh cá nhân, v� sinh l�p h?c, nhà � g?n gàng ng0n nWp, c#t �+ dùng 

�+ ch.i g?n gàng �úng n.i quy �Hnh. 

—  Chia sC, h2p tác v�i b%n bè và ng�(i thân xung quanh trong vi�c th*c 

hi�n các hành vi tích c*c �G b�o v� môi tr�(ng. 

c.  V� thái �� — tình c�m 

— Yêu quý, gBn gmi thiên nhiên, thích ch0m sóc cây c�i, con v;t nuôi. 

—  Yêu quý, gi" gìn nh"ng phong c�nh, �Ha danh nFi ti�ng c9a quê h�.ng. 

—  ThG hi�n s* �+ng tình v�i hành vi �úng và không �+ng tình v�i hành vi 

không �úng ��i v�i môi tr�(ng xung quanh. 

—  Quan tâm và tích c*c tham gia các ho%t �5ng b�o v� môi tr�(ng: v� sinh 

nhà �, l�p h?c, tham gia tr+ng cây, t��i cây, cho các con v;t 0n... 

2. Mục tiêu giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong 

trường mầm non 

Sau khi ��2c giáo d<c sJ d<ng n0ng l�2ng ti�t ki�m, trC mBm non có thG:  

a.  V� ki�n th�c  

—  Nêu ��2c nh"ng hiGu bi�t ban �Bu c9a b�n thân v$ n0ng l�2ng. 

—  KG ra ��2c các lo%i n0ng l�2ng, ích l2i c9a n0ng l�2ng. 

—  Nêu ��2c m�i quan h� gi"a con ng�(i và n0ng l�2ng.  

—  Gi�i thích ��2c l2i ích c9a vi�c sJ d<ng n0ng l�2ng ti�t ki�m, hi�u qu� 

v�i cu5c s�ng c9a con ng�(i. 

b.  V� k� n�ng 

—  Th*c hi�n ��2c m5t s� vi�c làm c< thG, phù h2p v�i l8a tuFi �G sJ d<ng 

ti�t ki�m n0ng l�2ng: t* tWt �èn, qu%t (ho!c nói ng�(i l�n giúp) khi không 
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cBn thi�t, t;n d<ng gi#y m5t m!t, các nguyên li�u tái sJ d<ng �G vL ho!c 

làm �+ ch.i, l#y l�2ng n��c vPa ph�i �G u�ng, rJa tay… 

—  Ti�t ki�m trong sJ d<ng n0ng l�2ng. 

—  Chia sC, h2p tác v�i b%n bè và ng�(i thân xung quanh trong vi�c th*c 

hi�n các hành vi sJ d<ng n0ng l�2ng ti�t ki�m. 

c.  V� thái �� — tình c�m 

—  Yêu quý, gBn gmi thiên nhiên.  

—  ThG hi�n s* �+ng tình v�i hành vi �úng và không �+ng tình v�i hành vi 

không �úng trong vi�c sJ d<ng n0ng l�2ng. 

—  Quan tâm và tích c*c tham gia các ho%t �5ng sJ d<ng n0ng l�2ng  

ti�t ki�m. 

3. Mục tiêu giáo dục ATGT cho trẻ mầm non 

Sau khi ��2c giáo d<c ATGT, trC mBm non có thG:  

a.  V� ki�n th�c 

—  G?i �úng tên và phân bi�t m5t s� PTGT. 

—  Nói ��2c m5t s� quy �Hnh ��m b�o ATGT ��(ng b5: ng�(i �i b5, sJ 

d<ng PTGT và vui ch.i n.i công c5ng.  

—  KG ��2c các tín hi�u �èn giao thông và làm quen 4 nhóm biGn báo hi�u 

giao thông ��(ng b5 (nhóm biGn báo c#m, nhóm biGn báo nguy hiGm, 

nhóm biGn hi�u l�nh, nhóm biGn chi d-n). 

b.  V� k� n�ng 

—  Th*c hi�n ��2c m5t s� quy �Hnh ATGT. 

—  Phân bi�t hành vi �úng/sai v$ ATGT. 

—  Th*c hi�n hành vi v0n minh khi �i tàu, xe, �i b5. 

c.  V� thái �� — tình c�m 

—  Tích c*c th*c hi�n quy �Hnh giao thông. 

—  Yêu thích các ho%t �5ng v$ giáo d<c ATGT. 

—  @+ng tình v�i hành vi �úng và không �+ng tình v�i hành vi không �úng 

khi tham gia giao thông. 
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Hoạt động 3: Phân tích nội dung giáo dục bảo vệ môi trường, 

giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả và giáo 

dục an toàn giao thông đối với trẻ mầm non 

BKng kinh nghi�m giáo d<c c9a mình, anh (chH) hãy suy nghh và tr� l(i 

các câu hQi sau �ây m5t cách ngWn g?n: 

1.  Giáo d<c b�o v� môi tr�(ng cho trC mBm non g+m nh"ng n5i dung gì?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  Giáo d<c sJ d<ng n0ng l�2ng ti�t ki�m, hi�u qu� cho trC mBm non g+m 

nh"ng n5i dung gì?  

 

 

 

 

 

3.  Giáo d<c an toàn giao thông cho trC mBm non g+m nh"ng n5i dung gì? 

 

 

 

 

 

Anh (chH) hãy �?c nh"ng thông tin d��i �ây �G có thêm hiGu bi�t v$ v#n 

�$ này. 
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THÔNG TIN PHẢN HỒI 

1. Nội dung giáo dục bảo vệ môi trường cho trẻ mầm non 

1.1. Con người và môi trường sống 

a. Nh"n bi�t môi tr�%ng: môi tr�(ng  trong tr�(ng mBm non; môi tr�(ng � 

gia �ình.  

—  Môi tr�(ng trong tr�(ng mBm non g+m: kh�i phòng nhóm/l�p m-u giáo 

theo các �5 tuFi c9a trC; kh�i phòng ph<c v< h?c t;p; kh�i phòng tF ch8c 

0n; kh�i phòng hành chính qu�n trH; sân ch.i c9a tr�(ng, c9a nhóm/l�p, 

các lo%i cây xanh: cây c�nh, cây hoa, cây lâu n0m, rau xanh, con v;t, 

ngu+n n��c, h� th�ng thoát n��c. 

—  Môi tr�(ng gia �ình: nhà (phòng khách, phòng ng9, phòng 0n, b�p) sân, 

v�(n, khu v� sinh, h� th�ng c#p n��c, thoát n��c... 

b.  Hi'u bi�t v� MTXQ: phân bi�t môi tr�(ng s%ch, môi tr�(ng bH ô nhi'm; nguyên 

nhân làm môi tr�(ng bH ô nhi'm; các ho%t �5ng ch0m sóc, BVMT. 

—  Phân bi�t môi tr�(ng s%ch, môi tr�(ng bjn (môi tr�(ng ô nhi'm). 

—  Nguyên nhân môi tr�(ng bH bjn, các ho%t �5ng làm cho môi tr�(ng s%ch: 

+  Nguyên nhân làm môi tr�(ng bjn: rác, b<i, khói, ch#t th�i trong sinh 

ho%t c9a ng�(i, �5ng v;t... do hành vi không �úng c9a con ng�(i: v8t 

rác, �i v� sinh không �úng n.i quy �Hnh, ch!t phá cây, gi�t h%i �5ng v;t... 

+  Các ho%t �5ng làm cho môi tr�(ng s%ch: ch0m sóc, b�o v� môi tr�(ng, 

v8t rác, �i v� sinh �úng n.i quy �Hnh; quét d?n, lau d?n nhà cJa, tr�(ng 

l�p, �+ dùng, �+ ch.i th�(ng xuyên, thu gom rác th�i, tr+ng cây xanh, 

ch0m sóc cây và con v;t… 

c. Quan tâm b�o v� môi tr�%ng xung quanh:  ti�t ki�m trong sinh ho%t; tham 

gia BVMT.  

—  Ti�t ki�m trong sinh ho%t: ti�t ki�m �i�n, n��c; gi" gìn �+ ch.i, �+ dùng; 

làm �+ dùng �+ ch.i tP nh"ng nguyên li�u �ã qua sJ d<ng. 

—  Tham gia b�o v� môi tr�(ng: 

+  Ch0m sóc v;t nuôi, cây tr+ng: chujn bH th8c 0n cho các con v;t, cho con v;t 

0n, u�ng n��c, ch�ng rét, ch�ng nóng cho v;t nuôi, tr+ng cây, t��i n��c, x�i 

�#t cho cây, lau lá, bWt sâu, không bC cây, không �ánh ho!c gi�t con v;t.  

+  B�o v� môi tr�(ng: 

•  C#t d?n �+ dùng, �+ ch.i �úng chk sau khi sJ d<ng. 
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•  Lau chùi �+ dùng, �+ ch.i bKng kh0n jm. 

•  Thu gom và phân lo%i rác, v8t rác, �i v� sinh �úng n.i quy �Hnh. 

•  Không nói to, kh%c nhF n.i công c5ng. 

1.2. Con người với động vật, thực vật 

a. M/i quan h� gi0a ��ng v"t v1i con ng�%i, ��ng v"t và môi tr�%ng 

—  @5ng v;t cung c#p ngu+n th*c phjm, nguyên li�u �G làm thu�c, quBn 

áo, �+ dùng, cho con ng�(i. 

—  @5ng v;t cung c#p s8c kéo cho con ng�(i: cày ru5ng, ch� hàng hoá. 

—  @5ng v;t giúp con ng�(i trông nhà, gi�i trí. 

—  @5ng v;t giúp cho �#t t.i x�p, cung c#p phân bón giúp cây phát triGn. 

—  Xác ch�t, phân c9a �5ng v;t cung c#p ch#t màu cho �#t. 

b. M/i quan h� gi0a th4c v"t v1i con ng�%i, th4c v"t và môi tr�%ng 

—  Th*c v;t cung c#p th8c 0n cho ng�(i và các con v;t. 

—  Th*c v;t cung c#p gk làm nhà, làm thu�c, làm �+ dùng, làm gi#y… 

—  Th*c v;t là n.i � c9a m5t s� �5ng v;t. 

—  Th*c v;t giúp không khí trong lành, cho bóng mát: l?c s%ch không khí và 

t0ng l�2ng oxi trong không khí. 

c. M/i quan h� gi0a con ng�%i v1i ��ng v"t, th4c v"t và môi tr�%ng 

—  Con ng�(i ch0m sóc b�o v� cây c�i: tr+ng cây, bón phân, t��i n��c,  

bWt sâu, nhF cQ, không ch!t cây, bC cành, không gi-m lên cQ, không  

phá rPng. 

—  Con ng�(i ch0m sóc b�o v� các con v;t: cho 0n, cho u�ng, làm chu+ng, 

làm F, không s0n bWn �5ng v;t, không v8t rác xu�ng ao h+, sông ngòi… 

1.3. Con người với một số hiện tượng thiên nhiên 

a. Gió  

—  L2i ích c9a gió: Gió làm cho không khí mát mC, làm di chuyGn m5t s� �+ 

v;t, thuy$n bè ch%y nhanh h.n, ti�t ki�m ��2c nhiên li�u… 

—  Tác h%i c9a gió: Gió m%nh gây �F nhà, �F cây c�i, gió thFi làm tung �#t 

cát gây b<i trong không khí. 

—  Bi�n pháp tránh gió: không �i ra ngoài khi tr(i có gió to, �óng cJa sF, cJa 

ra vào �G tránh gió. Bi�t �5i mm, bHt kh0n khi ph�i �i ra gió. 
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b. N7ng và m8t tr%i 

—  L2i ích c9a nWng: nWng làm khô quBn áo, thóc, lúa… giúp cây c�i phát 

triGn; nWng di�t vi khujn, n#m m�c... 

—  Tác h%i c9a nWng: nWng to làm cho con ng�(i nóng b8c, khó chHu, nWng 

to nhi$u ngày gây h%n hán. 

—  Bi�n pháp tránh nWng: �5i mm, nón, �eo khju trang, t;n d<ng bóng mát 

d��i tán cây �G tránh nWng... 

c. M�a 

—  Nh;n bi�t và �oán ��2c tr(i sWp m�a: có mây �en, gió thFi to cu�n tung 

b<i, �#t vào trong không khí. 

—  L2i ích c9a m�a: giúp cây c�i xanh t�t, cung c#p n��c cho ng�(i, �5ng 

v;t, rJa trôi b<i bjn, m�a giúp �i$u hòa không khí, m�a t%o ra ngu+n 

n0ng l�2ng cho th9y �i�n… 

—  Tác h%i c9a m�a: m�a to gây ng;p l<t, m�a cu�n theo các ch#t bjn 

xu�ng ao, h+, sông làm cho n��c ao, h+, sông bH �<c, bjn d' d-n ��n cá, 

tôm bH ch�t, con ng�(i không có n��c s%ch �G dùng. M�a �á còn làm cho 

cây c�i bH d;p nát. 

—  Bi�n pháp tránh m�a: �5i mm, nón, m!c áo m�a, không �8ng trú m�a 

d��i g�c cây to, d��i chân c5t �i�n. 

d. Bão, l< 

—  Nguyên nhân bão, lm: con ng�(i ch!t phá rPng, ��t rPng. 

—  Tác h%i c9a bão, lm: cu�n trôi ho!c ng;p chìm nhà cJa, cánh �+ng, gia súc. 

1.4. Con người và tài nguyên (đất, nước, rừng và danh lam thắng cảnh) 

a. L�i ích c?a �@t, nguyên nhân �@t ô nhiCm, bi�n pháp b�o v� �@t 

—  L2i ích c9a �#t: �#t là n.i � c9a ng�(i, cây tr+ng và gia súc. @#t giúp cho 

cây tr+ng và gia súc phát triGn; @#t là n.i l�u gi" nhi$u tài nguyên quý giá. 

—  Nguyên nhân �#t bH ô nhi'm: do con ng�(i �F rác th�i, hóa ch#t vào �#t, 

không tr+ng cây c�i t%o �#t.  

—  Bi�n pháp b�o v� �#t: tr+ng cây ch�ng xói mòn cho �#t, không tr*c ti�p 

�F rác th�i, hóa ch#t vào �#t. 

b. L�i ích c?a n�1c, nguyên nhân n�1c ô nhiCm, bi�n pháp b�o v� n�1c 

—  L2i ích c9a n��c: con ng�(i cBn n��c �G u�ng, tWm rJa, gi!t quBn áo, lau 

nhà, n#u 0n. Con v;t, cây xanh cBn n��c �G s�ng và phát triGn, n��c giúp 
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�i$u hòa không khí và t%o vC �[p cho môi tr�(ng: công viên n��c, �ài 

phun n��c, h+ n��c... 

—  Nguyên nhân làm cho n��c ô nhi'm: do �F các ch#t bjn vào n��c nh�: 

rác th�i sinh ho%t, n��c th�i ch�a qua xJ lí, các hóa ch#t trong quá trình 

s�n xu#t, xác ch�t c9a �5ng v;t, th*c v;t... 

—  Bi�n pháp b�o v� n��c: sJ d<ng n��c ti�t ki�m, không v8t rác bjn và 

th�i ch#t bjn xu�ng n��c. 

c. Tác dEng c?a rFng, bi�n pháp b�o v� rFng 

—  Tác d<ng c9a rPng: rPng là n.i � c9a nhi$u loài �5ng v;t quý, rPng cung 

c#p gk và nhi$u vH thu�c quý, rPng ch�ng lm l<t, b�o v� �#t. 

—  Bi�n pháp b�o v� rPng: không ch!t phá rPng, tích c*c tr+ng rPng. 

d. Danh lam th7ng c�nh: Tác dEng c?a các danh lam th7ng c�nh, bi�n pháp 

b�o v� 

—  Tác d<ng c9a danh lam, thWng c�nh: t%o vC �[p cho thiên nhiên, cho con 

ng�(i, n.i gi�i trí... 

—  Bi�n pháp b�o v�: trân tr?ng, gi" gìn danh lam, thWng c�nh, không bC 

cây, v8t rác, phóng u�, vi�t vL b;y lên các danh lam, thWng c�nh, di tích 

lHch sJ. 

2. Nội dung giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả cho trẻ 

mầm non  

2.1. Hiểu biết về năng lượng 

N0ng l�2ng g+m: 

—  @i�n. 

—  Nhiên li�u (x0ng, dBu, gas, c9i, than, r.m, r%,...). 

—  N0ng l�2ng m!t tr(i. 

—  N0ng l�2ng gió. 

—  N0ng l�2ng n��c. 

2.2. Lợi ích của năng lượng 

—  L2i ích c9a �i�n: Cung c#p ánh sáng, giúp cho các thi�t bH (ti vi, �ài, 

máy �i$u hòa nhi�t �5, qu%t, n+i c.m �i�n, t9 l%nh, máy gi!t, máy 

vi tính...) làm vi�c ��2c, tP �ó ph<c v< t�t h.n cho cu5c s�ng c9a 

con ng�(i. 
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—  L2i ích c9a nhiên li�u: X0ng dBu giúp cho các ph�.ng ti�n (ô tô, xe máy, 

tàu th9y, tàu hQa…) ho%t �5ng �G v;n chuyGn ng�(i, hàng hóa, giúp cho 

máy móc trong quá trình s�n xu#t. N0ng l�2ng tP r.m r%, than c9i, gas, 

dBu hQa… có thG làm ch#t ��t trong sinh ho%t và s�n xu#t. 

—  L2i ích c9a n0ng l�2ng s%ch (n0ng l�2ng m!t tr(i, n0ng l�2ng gió, n0ng 

l�2ng n��c): Các n0ng l�2ng s%ch không làm h%i ��n môi tr�(ng. 

2.3. Tiết kiệm năng lượng 

—  Cách sJ d<ng n0ng l�2ng ti�t ki�m hi�u qu�. 

—  Các nguyên tWc sJ d<ng �i�n an toàn. 

3. Nội dung giáo dục ATGT cho trẻ mầm non  

—  M5t s� PTGT quen thu5c: Ph�.ng ti�n giao thông ��(ng b5 (ô tô, xe �%p, 

xe máy), ph�.ng ti�n giao thông ��(ng th9y (tàu th9y, thuy$n, bè); 

ph�.ng ti�n giao thông ��(ng không (máy bay) và ph�.ng ti�n giao 

thông ��(ng sWt (tàu hQa). 

—  An toàn khi �i b5, khi sJ d<ng các PTGT, khi vui ch.i: ch#p hành lu;t l� 

giao thông.  

—  Làm quen v�i tín hi�u �èn giao thông và 4 nhóm biGn báo hi�u giao 

thông ��(ng b5 (nhóm biGn báo c#m, nhóm biGn báo nguy hiGm, nhóm 

biGn hi�u l�nh, nhóm biGn chi d-n). 

Hoạt động 4: Phân tích phương pháp giáo dục bảo vệ môi 

trường, giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả 

và giáo dục an toàn giao thông đối với trẻ mầm non 

Câu hNi: BKng kinh nghi�m giáo d<c c9a mình, anh (chH) hãy nêu tên và 

phân tích tPng ph�.ng pháp cho các n5i dung giáo d<c b�o v� môi 

tr�(ng, giáo d<c sJ d<ng n0ng l�2ng ti�t ki�m, hi�u qu� và giáo d<c an 

toàn giao thông cho trC mBm non. 
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Anh (chH) hãy �?c nh"ng thông tin d��i �ây �G có thêm nh"ng hiGu bi�t 

v$ các ph�.ng pháp giáo d<c này. 

THÔNG TIN PHẢN HỒI 

PPDH ��2c hiGu là cách th8c, là con ��(ng ho%t �5ng chung gi"a giáo 

viên và trC trong nh"ng �i$u ki�n xác �Hnh, nhKm �%t ��2c nh"ng nhi�m 

v< nh#t �Hnh nh�: lhnh h5i ki�n th8c, hình thành kh n0ng, phát triGn n0ng 

l*c, hình thành các phjm ch#t �%o �8c và thói quen hành vi. 

Hi�n nay, vi�c GDBVMT, giáo d<c sJ d<ng n0ng l�2ng ti�t ki�m, hi�u 

qu� và giáo d<c ATGT cho trC mBm non ��2c th*c hi�n d��i hình th8c 

l+ng ghép, tích h2p n5i dung m5t cách t* nhiên, phù h2p vào các ho%t 

�5ng ch0m sóc giáo d<c trC. Vì v;y, ph�.ng pháp GDBVMT, giáo d<c sJ 

d<ng n0ng l�2ng ti�t ki�m, hi�u qu� và giáo d<c ATGT nKm trong h� 

th�ng các ph�.ng pháp ch0m sóc giáo d<c trC mBm non nói chung. Tuy 

nhiên, trong quá trình tF ch8c các ho%t �5ng giáo d<c, giáo viên cBn ph�i 

h2p sJ d<ng m5t cách linh ho%t các ph�.ng pháp truy$n th�ng, �+ng 

th(i chú ý ��n ph�.ng pháp �!c tr�ng trong tPng ho%t �5ng c< thG 

nhKm t;n d<ng �u th� c9a mki ph�.ng pháp �G h��ng t�i m<c tiêu cu�i 

cùng là cung c#p tri th8c, hình thành thái �5, kh n0ng, hành vi c9a trC 

trong vi�c b�o v� môi tr�(ng, sJ d<ng n0ng l�2ng ti�t ki�m, hi�u qu� và 

giáo d<c an toàn giao thông. B�n thân mki giáo viên cBn ch9 �5ng trong 

vi�c t%o ra các tình hu�ng và t;n d<ng các tình hu�ng x�y ra trong sinh 

ho%t hKng ngày c9a trC, các s* ki�n x�y ra � tr�(ng, l�p, �Ha ph�.ng �G 

t%o c. h5i cho trC ��2c th*c hành, tr�i nghi�m, rèn luy�n thói quen, qua 

�ó giáo d<c ý th8c và hành vi t�t � trC trong v#n �$ b�o v� môi tr�(ng, sJ 

d<ng n0ng l�2ng ti�t ki�m, hi�u qu� và ATGT. 

@G quá trình giáo d<c b�o v� môi tr�(ng, giáo d<c sJ d<ng n0ng l�2ng ti�t 

ki�m, hi�u qu� và giáo d<c an toàn giao thông cho trC mBm non có hi�u 

qu�, giáo viên cBn l*a ch?n ph�.ng pháp giáo d<c phù h2p v�i �5 tuFi, 

kh� n0ng nh;n th8c và �i$u ki�n th*c t� c9a tr�(ng/l�p, �Ha ph�.ng.  

1. Nhóm phương pháp thực hành, trải nghiệm  

Bao g+m các ph�.ng pháp: trò ch.i, sJ d<ng tình hu�ng có v#n �$, thí 

nghi�m (thJ nghi�m), th*c hành thao tác v�i �+ v;t, �+ ch.i. 

*  Ph Ang pháp trò chAi 

Trò ch.i có ý nghha r#t quan tr?ng ��i v�i trC l8a tuFi mBm non. Trò 

ch.i gây h8ng thú cho trC, giúp trC lhnh h5i ki�n th8c, kh n0ng m5t cách 
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nh[ nhàng, t* nhiên, hi�u qu�. Khi sJ d<ng ph�.ng pháp trò ch.i, giáo 

viên l�u ý tF ch8c th*c hi�n theo trình t* sau: chujn bH trò ch.i; gi�i 

thi�u tên trò ch.i, h��ng d-n cách ch.i, th(i gian ch.i và lu;t ch.i (��i 

v�i trò ch.i có lu;t); trC ch.i; nh;n xét k�t qu� c9a trò ch.i; rút ra bài 

h?c qua trò ch.i. 

M<c �ích c9a ph�.ng pháp trò ch.i là giáo d<c trC tinh thBn h2p tác, kh� 

n0ng gi�i quy�t v#n �$ �+ng th(i c9ng c� và cung c#p ki�n th8c cho trC. 

Ví d<:  Trong lhnh v*c con ng�(i v�i thiên nhiên, tF ch8c cho trC ch.i:  

— Trò ch.i lô tô: ch?n �+ dùng �G tránh m�a, tránh nWng;  

— Trò ch.i bán hàng: bán các lo%i hàng �G che nWng, che m�a;  

— Trò ch.i: “Tr(i nWng tr(i m�a”. 

Nh"ng trò ch.i th�(ng sJ d<ng � tr�(ng mBm non là: trò ch.i v;n �5ng, 

trò ch.i h?c t;p và trò ch.i sáng t%o. Vi�c sJ d<ng trò ch.i nhKm m<c 

�ích c9ng c� tri th8c v$ nh"ng d#u hi�u �!c tr�ng c9a các s* v;t hi�n 

t�2ng xung quanh (�5ng v;t, th*c v;t, con ng�(i, �+ v;t, ph�.ng ti�n 

giao thông). Khi tham gia vào trò ch.i, trC sL có hiGu bi�t sâu sWc h.n v$ 

các con v;t, cây c�i, �+ dùng, ph�.ng ti�n gBn gmi xung quanh tP �ó yêu 

quý và có ý th8c b�o v� gi" gìn chúng.  

Ví d<:  Trò ch.i v;n �5ng (bWt ch��c ti�ng kêu, mô phQng t� th�/v;n 

�5ng c9a con v;t hay bWt ch��c ti�ng kêu c9a các ph�.ng ti�n giao 

thông…); trò ch.i lái xe an toàn, ti�t ki�m nhiên li�u; trò ch.i bé làm 

quen v�i lu;t giao thông… 

Ví d<:  Trò ch.i h?c t;p: tìm cây cho lá, tìm lá cho cây ho!c tìm lá cho 

hoa; nói tên con v;t (theo d#u hi�u)… 

Ví d<:  Trò ch.i sáng t%o: X�p hình, làm �+ ch.i và ch.i v�i các v;t li�u 

trong thiên nhiên (cát, sQi, n��c,…). 

Tu} n5i dung tPng ho%t �5ng, giáo viên có thG l*a ch?n và tF ch8c nh"ng 

trò ch.i phù h2p �G l+ng ghép n5i dung giáo d<c b�o v� môi tr�(ng, giáo 

d<c sJ d<ng n0ng l�2ng ti�t ki�m, hi�u qu� và giáo d<c an toàn giao thông.  

* Ph Ang pháp s$ d�ng tình huHng có v�n +�  

Giáo viên sJ d<ng các tình hu�ng c< thG có liên quan t�i v#n �$ môi 

tr�(ng, sJ d<ng n0ng l�2ng và an toàn giao thông (tình hu�ng có thG 

xu#t hi�n t* nhiên, có thG ��2c giáo viên ch9 �5ng t%o ra) nhKm kích 

thích trC tìm tòi, suy nghh, t%o c. h5i �G trC sJ d<ng nh"ng kinh nghi�m 

�ã có vào vi�c gi�i quy�t các v#n �$ n�y sinh trong cu5c s�ng c9a trC. 
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Ví d<: Lhnh v*c con ng�(i v�i môi tr�(ng: @G cho trC hiGu ��2c môi 

tr�(ng bjn, môi tr�(ng s%ch và trC bi�t lau chùi, quét d?n, sWp x�p �+ 

dùng �+ ch.i, cô giáo có thG t;n d<ng tình hu�ng: Sau gi( ho%t �5ng 

t%o hình “làm �+ ch.i tP các nguyên v;t li�u trong thiên nhiên”, l�p 

h?c bPa b5n, có nhi$u rác, �+ dùng �+ ch.i sWp x�p không ng0n nWp. 

Giáo viên cho trC nh;n xét môi tr�(ng l�p �ã g?n gàng ng0n nWp 

ch�a, tP �ó khuy�n khích trC ��a ra cách gi�i quy�t (trC t* phân công 

công vi�c cho tPng tF ho!c tPng cá nhân). Sau khi lao �5ng xong, giáo 

viên cho trC nh;n xét, so sánh môi tr�(ng c9a l�p h?c tr��c và sau khi 

lao �5ng. 

*  Ph Ang pháp thí nghi�m/tr�i nghi�m 

M<c �ích giúp trC ��2c tham gia các ho%t �5ng tr�i nghi�m, qua �ó cung 

c#p ho!c c9ng c� ki�n th8c, hình thành kh n0ng. 

Ví d<:  Trong lhnh v*c con ng�(i v�i th� gi�i th*c v;t, giáo viên tF ch8c 

cho trC làm các thí nghi�m gieo h%t, thí nghi�m v$ �i$u ki�n s�ng c9a cây 

(cây cBn n��c, ánh sáng, không khí; �i$u ki�n h%t n�y mBm…). 

L�u ý các thí nghi�m trC ��2c tham gia làm là thí nghi�m �.n gi�n.  

2. Nhóm phương pháp trực quan – minh họa (quan sát, làm mẫu, minh hoạ) 

Bao g+m các ph�.ng pháp quan sát, sJ d<ng tài li�u tr*c quan (tranh 

�nh, phim, mô hình…). Ph�.ng pháp này giúp trC ��2c quan sát, ti�p 

xúc, giao ti�p v�i các ��i t�2ng, ph�.ng ti�n (v;t th;t, �+ ch.i, tranh 

�nh); hành �5ng m-u; hình �nh t* nhiên, mô hình, s. �+ và ph�.ng ti�n 

nghe nhìn (phim vô tuy�n, �ài, máy ghi âm, �i�n tho%i, vi tính) thông 

qua sJ d<ng các giác quan k�t h2p v�i l(i nói nhKm t0ng c�(ng v�n hiGu 

bi�t, phát triGn t� duy và ngôn ng" c9a trC.  

Ví d<:  N5i dung “Con ng�(i v�i m5t s� hi�n t�2ng thiên nhiên — tìm hiGu 

v$ m�a”. Cô có thG cho trC quan sát tr(i m�a, lúc tr(i chujn bH m�a, 

trong lúc tr(i m�a và sau khi m�a t%nh, th(i ti�t có hi�n t�2ng gì khác. 

Ngoài ra cô cho trC xem tranh �nh, b0ng hình v$ các kiGu m�a (m�a rào, 

m�a phùn, m�a bóng mây, m�a khi giông bão…) �G trC hiGu rõ h.n v$ 

hi�n t�2ng m�a c9a th(i ti�t. 

Ví d<: N5i dung “N0ng l�2ng c9a gió”, cô cho trC ra sân tr�(ng c�m nh;n 

gió thFi trên da thHt, trên mái tóc, trên lá cây cành cây… Ngoài ra cô cho 

trC xem tranh �nh, b0ng hình v$ s8c m%nh c9a gió (gió thFi giúp tàu, 

thuy$n, bè �i l%i trên sông, gió thFi làm quay chong chóng giúp s�n xu#t 

ra �i�n…), �+ng th(i cô m� r5ng hiGu bi�t cho trC v$ s* liên quan c9a gió 
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v�i th(i ti�t (Ví d<: khi tr(i quang mây t%nh, gió thFi nhè nh[; khi tr(i 

m�a giông ho!c bão, gió thFi r#t m%nh…). 

Ví d<:  N5i dung “M5t s� PTGT quen thu5c” cô có thG cho trC quan sát 

tr*c ti�p m5t s� PTGT quen thu5c (Ví d<: ô tô, xe máy, xe �%p…). Ngoài 

ra cô cho trC xem tranh �nh, b0ng hình v$ m5t s� PTGT khác (tàu hQa, 

tàu th9y, máy bay, ca nô, thuy$n bè…). 

3. Nhóm phương pháp dùng lời nói 

Bao g+m các ph�.ng pháp �àm tho%i, trò chuy�n, th�o lu;n, gi�i thích, 

�?c th., kG chuy�n… nhKm truy$n �%t và giúp trC thu nh;n thông tin, 

kích thích trC suy nghh, chia sC ý t��ng, b5c l5 nh"ng c�m xúc, g2i nh� 

nh"ng hình �nh và s* ki�n bKng l(i nói.  

@àm tho%i, trò chuy�n có thG ��2c ti�n hành tr��c, trong và sau quá trình 

ho%t �5ng c9a trC. Tr��c khi trC ho%t �5ng, sJ d<ng l(i nói �G kh.i g2i 

h8ng thú, �Hnh h��ng và kích thích trC tham gia tích c*c vào quá trình 

ho%t �5ng. Trong quá trình di'n ra ho%t �5ng, �àm tho%i, th�o lu;n ��2c 

sJ d<ng trong s* ph�i h2p ch!t chL v�i quá trình quan sát, thí nghi�m, tr�i 

nghi�m nhKm �Hnh h��ng nh;n th8c, giúp cho vi�c tìm tòi khám phá c9a 

trC tr� nên h#p d-n và sâu sWc h.n. Sau quá trình ho%t �5ng, ph�.ng pháp 

dùng l(i nói có tác d<ng c9ng c�, h� th�ng hóa tri th8c. 

Khi sJ d<ng các ph�.ng pháp dùng l(i, l(i nói/câu hQi c9a giáo viên cBn 

ngWn g?n, c< thG, gBn v�i kinh nghi�m s�ng c9a trC. Giáo viên kh�i x��ng 

vi�c trò chuy�n v�i trC v$ v#n �$ cBn quan tâm, t%o h8ng thú và lôi cu�n s* 

tham gia c9a trC. Trong quá trình �àm tho%i cBn kích thích trC suy nghh 

bKng cách �!t các câu hQi m� nh� “@ây là ai/cái gì? Nh� th� nào?” “T%i 

sao l%i nh� v;y?”, “@i$u gì sL x�y ra n�u…”, “Có thG làm bKng cách nào?”… 

Ví d<:  Khi tF ch8c ho%t �5ng t%o hình: “VL và tô màu ngôi nhà” có l+ng 

ghép n5i dung giáo d<c sJ d<ng n0ng l�2ng ti�t ki�m hi�u qu�, giáo viên 

có thG cho c� l�p cùng th�o lu;n nh"ng v#n �$ sau: Ngôi nhà có nh"ng 

phBn/b5 ph;n nào? Ngôi nhà có nhi$u cJa sF có ích l2i gì? Các b8c t�(ng 

nhà ��2c “s.n” (tô màu) sáng có tác d<ng gì?  

Ví d<:  Khi tF ch8c ho%t �5ng vui ch.i (trò ch.i n#u 0n), giáo viên có thG 

�óng vai ng�(i ch.i �G khéo léo tF ch8c cho trC cùng th�o lu;n nhóm các 

câu hQi nh�: Trong gia �ình th�(ng sJ d<ng nh"ng lo%i b�p nào? Làm 

th� nào �G ti�t ki�m gas/than/lJa trong lúc �un n#u? Gia �ình chúng ta 

n#u c.m bKng cách nào/bKng b�p gì? Theo bác, cách n#u c.m nh� v;y 

�ã ti�t ki�m n0ng l�2ng ch�a? Vì sao? 
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Giáo viên c0n c8 vào m<c �ích, n5i dung c9a tPng ho%t �5ng c< thG �G 

xác �Hnh n5i dung cBn th�o lu;n, chujn bH các câu hQi phù h2p �G cho 

trC cùng th�o lu;n và chú ý t�i hình th8c tF ch8c cho trC th�o lu;n c� l�p 

ho!c th�o lu;n theo nhóm. 

4. Nhóm phương pháp giáo dục bằng tình cảm và khích lệ 

Ph�.ng pháp dùng tình c�m, cJ chi �i�u b5 k�t h2p v�i l(i nói thích h2p 

�G khuy�n khích và �5ng viên trC kHp th(i nhKm kh.i g2i ni$m vui, t%o 

ni$m tin, cF vm s* c� gWng c9a trC khi trC có thái �5 và hành vi b�o v� môi 

tr�(ng, �+ng th(i có s* nhWc nh� nh"ng hành vi không t�t c9a trC ��i v�i 

môi tr�(ng. 

Ph�.ng pháp này có thG dùng � m?i lúc m?i n.i. 

Ví d<:  Trong gi( �ón trC, trC c#t �+ dùng cá nhân vào �úng vH trí, cô �5ng 

viên trC kHp th(i. Sau ho%t �5ng h?c, cô th#y trC thu d?n �+ dùng g?n 

gàng, cô khen trC �G các b%n khác nghe th#y và cùng làm theo. Trong 

ho%t �5ng ch.i, cô th#y trC l#y �+ ch.i và c#t �+ ch.i ng0n nWp g?n gàng, 

bi�t gi" gìn �+ ch.i… cô khen trC ngay lúc �ó �+ng th(i cu�i buFi ch.i 

tuyên d�.ng trC tr��c c� l�p �G các trC khác h?c theo b%n.  

5. Nhóm phương pháp nêu gương – đánh giá 

Giáo viên sJ d<ng các hình th8c khen, chê phù h2p, �úng lúc, �úng chk 

tr��c mki hành vi t�t (ho!c ch�a t�t) c9a trC ��i v�i môi tr�(ng xung 

quanh. Trong quá trình sJ d<ng ph�.ng pháp này, giáo viên chú ý không 

l%m d<ng thái quá c� hai hình th8c (khen/chê quá m8c); không sJ d<ng 

các hình ph%t làm �nh h��ng ��n s* phát triGn tâm — sinh lí c9a trC. N�u 

trC có hành vi �úng, giáo viên kHp th(i khen ng2i �5ng viên trC. Ng�2c l%i, 

n�u trC có hành vi không �úng (Ví d<:  v!n vòi n��c quá to, �G n��c ch�y 

lênh láng, n��c bWn tung tóe trong lúc trC rJa tay; trC �i v� sinh không 

�úng n.i quy �Hnh, trC v8t rác ra sân tr�(ng ho!c bC cành, hái hoa…), 

giáo viên nh[ nhàng nhWc nh� trC ngay. 

6. Phương pháp phối hợp với gia đình trẻ, các tổ chức xã hội  

Giáo d<c b�o v� môi tr�(ng, giáo d<c sJ d<ng n0ng l�2ng ti�t ki�m hi�u 

qu� và giáo d<c an toàn giao thông cho trC mBm non là quá trình giáo 

d<c lâu dài, � m?i lúc m?i n.i và thông qua m?i ho%t �5ng trong cu5c 

s�ng sinh ho%t th�(ng ngày � tr�(ng mBm non và � gia �ình trC. @!c thù 

c9a trC l8a tuFi mBm non là h?c bKng cách mô phQng, bWt ch��c các 

hành �5ng c9a ng�(i l�n. Các hành vi và thái �5 c9a cha m[ (m?i ng�(i 
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xung quanh) ��i v�i môi tr�(ng s�ng xung quanh, trong vi�c sJ d<ng 

n0ng l�2ng (�i�n, n��c...) ho!c trong khi tham gia giao thông có tác 

�5ng m%nh mL ��n nh;n th8c, thái �5 và hành vi c9a trC, tP �ó �nh 

h��ng không nhQ t�i hi�u qu� c9a công tác giáo d<c các n5i dung trên 

��i v�i trC mBm non. Vì v;y, �G vi�c giáo d<c này �%t hi�u qu� cao, giáo 

viên cBn có s* ph�i h2p ch!t chL v�i gia �ình trC và các tF ch8c xã h5i.  

Nh"ng ho%t �5ng c< thG giáo viên có thG làm �G huy �5ng s* ph�i h2p 

c9a ph< huynh, các tF ch8c xã h5i trong vi�c giáo d<c b�o v� môi tr�(ng, 

giáo d<c sJ d<ng n0ng l�2ng ti�t ki�m hi�u qu� và giáo d<c an toàn giao 

thông cho trC mBm non là: 

—  NhWc nh� ph< huynh hãy là t#m g�.ng cho trC v$ b�o v� môi tr�(ng, sJ 

d<ng n0ng l�2ng ti�t ki�m hi�u qu� và tham gia giao thông an toàn �úng 

lu;t l�. Khuy�n khích trC cùng tham gia v�i ph< huynh m5t s� vi�c làm 

c< thG � gia �ình nh�: cùng tr+ng/gieo, ch0m sóc cây c�i, con v;t nuôi; 

gi" nhà cJa và quét d?n nhà s%ch sL; x�p �+ dùng g?n gàng; dùng n��c 

m5t cách h2p lí... 

—  Huy �5ng ph< huynh thu gom các nguyên v;t li�u �ã qua sJ d<ng (vQ 

h5p, chai l?, gi#y bìa lHch cm...) �G mang t�i l�p cho trC làm �+ ch.i. 

—  M(i các cán b5 (công an/c�nh sát, ng�(i lao công, th2 �i�n/n��c...) t�i 

l�p �G trò chuy�n v�i trC v$ môi tr�(ng, v$ các vi�c làm ti�t ki�m n0ng 

l�2ng, v$ an toàn giao thông phù h2p v�i kh� n0ng c9a trC. 

—  H��ng 8ng các ho%t �5ng b�o v� môi tr�(ng, b�o v� ngu+n n0ng l�2ng 

và an toàn giao thông do �Ha ph�.ng tF ch8c. Ví d<:  tham gia các h5i thi, 

h5i di'n, thu d?n ��(ng ph� s%ch �[p, ngày h5i rJa tay bKng xà phòng 

và n��c s%ch... 

Tóm l%i: Ph�.ng pháp giáo d<c b�o v� môi tr�(ng, giáo d<c sJ d<ng 

n0ng l�2ng ti�t ki�m, hi�u qu� và giáo d<c an toàn giao thông cho trC 

mBm non chính là ph�.ng pháp ch0m sóc, giáo d<c trC. Giáo viên l�u ý 

khi tF ch8c ho%t �5ng c< thG cBn l*a ch?n và ph�i h2p sJ d<ng các 

ph�.ng pháp phù h2p �G phát huy hi�u qu� và th� m%nh c9a mki 

ph�.ng pháp ��i v�i vi�c giáo d<c trC. 

ĐÁNH GIÁ NỘI DUNG 1 

Bài tSp 1: Anh (chH) hãy nêu m5t ví d< v$ hi�n t�2ng ô nhi'm môi tr�(ng 

�ang x�y ra � n��c ta và phân tích hi�n t�2ng �ó. 
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Bài tSp 2: Theo anh (chH) làm th� nào �G duy trì ��2c s* quan tâm 

th�(ng xuyên c9a trC ��i v�i ho%t �5ng b�o v� môi tr�(ng, sJ d<ng n0ng 

l�2ng ti�t ki�m hi�u qu� và an toàn giao thông? 

Bài tSp 3: Anh (chH) hãy nêu m5t s� ho%t �5ng c< thG mà b�n thân có thG 

làm �G ti�t ki�m ngu+n n��c và ti�t ki�m �i�n. 

Nội dung 2 

CÁC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC CỦA TRẺ Ở TRƯỜNG MẦM NON  

(3 tiết) 

Hoạt động 1: Xác định các hoạt động giáo dục của trẻ ở trường 

mầm non 

Anh (chH) hãy kG tên các ho%t �5ng giáo d<c c9a trC � tr�(ng mBm non. 

— @�i v�i trC nhà trC: 

 

 

 

 

— @�i v�i trC m-u giáo: 

 

 

 

 

THÔNG TIN PHẢN HỒI 

1. Các hoạt động giáo dục của trẻ ở trường mầm non 

* H/i v1i trI J l�a tuKi nhà trI, các hoLt ��ng giáo dEc J tr�%ng mMm non 

bao gNm: 

—  Ho%t �5ng giao l�u c�m xúc; 

—  Ho%t �5ng v�i �+ v;t; 

—  Ho%t �5ng ch.i;  

—  Ho%t �5ng ch.i — t;p có ch9 �Hnh; 

—  Ho%t �5ng 0n, ng9, v� sinh cá nhân. 
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* H/i v1i trI J l�a tuKi mOu giáo, các hoLt ��ng giáo dEc J tr�%ng mMm 

non bao gNm:  

—  Ho%t �5ng ch.i; 

—  Ho%t �5ng h?c; 

—  Ho%t �5ng lao �5ng; 

—  Ho%t �5ng 0n, ng9, v� sinh cá nhân. 

Vi�c giáo d<c b�o v� môi tr�(ng, giáo d<c sJ d<ng n0ng l�2ng ti�t ki�m, 

hi�u qu� và giáo d<c an toàn giao thông cho trC mBm non hBu nh� 

không ��2c tF ch8c d��i d%ng các ho%t �5ng riêng bi�t mà ch9 y�u ��2c 

th*c hi�n d��i hình th8c l+ng ghép/tích h2p vào các ho%t �5ng ch0m 

sóc giáo d<c trC � tr�(ng mBm non và 
t
t
;
;

p
p

 
 
t
t
r
r

u
u

n
n

g
g

 
 ch9 y�u � trC l8a tuFi 

m-u giáo. 

Hoạt động 2: Phân tích khả năng lồng ghép nội dung giáo dục 

bảo vệ môi trường, sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu 

quả và giáo dục an toàn giao thông vào từng hoạt động 

giáo dục của trẻ ở trường mầm non 

Qua nghiên c8u các tài li�u, bKng kinh nghi�m c9a b�n thân, b%n vi�t ra 

suy nghh c9a mình v$ kh� n0ng l+ng ghép nh"ng n5i dung giáo d<c trên 

vào tPng ho%t �5ng c9a trC � tr�(ng mBm non. C< thG là: 

— Ho%t �5ng ch.i: 

 

 

 

 

 

— Ho%t �5ng h?c: 
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— Ho%t �5ng lao �5ng: 

 

 

 

 

 

— �n, ng9, v� sinh cá nhân: 

 

 

 

 

 

— Tham quan: 

 

 

 

 

 

 Sau �ó, anh (chH) ��i chi�u v�i nh"ng thông tin d��i �ây �G t0ng thêm 

hiGu bi�t v$ kh� n0ng l+ng ghép nh"ng n5i dung giáo d<c trên vào tPng 

ho%t �5ng c9a trC � tr�(ng mBm non. 

THÔNG TIN PHẢN HỒI 

1. Hoạt động chơi 

Ho%t �5ng ch.i là ho%t �5ng ch9 �%o c9a trC em l8a tuFi m-u giáo. 

Chính vì v;y, ho%t �5ng ch.i có vai trò l�n ��i v�i vi�c giáo d<c trC nói 

chung cmng nh� giáo d<c b�o v� môi tr�(ng, giáo d<c sJ d<ng n0ng 

l�2ng ti�t ki�m, hi�u qu� và giáo d<c an toàn giao thông cho trC nói 

riêng. Ho%t �5ng ch.i có thG ��2c ti�n hành � ngoài tr(i ho!c trong 

không gian l�p h?c. Trong l�p h?c, ho%t �5ng ch.i ��2c ti�n hành d��i 

d%ng trò ch.i t%i các góc ch.i/góc ho%t �5ng. TrC ��2c l*a ch?n góc ho%t 

�5ng tùy thu5c vào nhu cBu, s� thích c9a b�n thân. Hi�n nay, thông th�(ng 

có các góc ho%t �5ng: Góc �óng vai, góc xây d*ng, góc sách/truy�n, góc 

ngh� thu;t, góc thiên nhiên, góc toán... 
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T%i các góc ch.i, trC có thG ch.i v�i các lo%i trò ch.i c. b�n sau: 

—  Trò ch.i �óng vai theo ch9 �$. 

—  Trò ch.i ghép hình, lWp ráp, xây d*ng. 

—  Trò ch.i �óng kHch. 

—  Trò ch.i h?c t;p. 

—  Trò ch.i v;n �5ng. 

—  Trò ch.i dân gian. 

—  Trò ch.i v�i ph�.ng ti�n công ngh� hi�n �%i.  

Khi trC ho%t �5ng trong các góc, trC h?c ��2c nhi$u kh n0ng quan tr?ng 

��i v�i vi�c phát triGn toàn di�n nhân cách c9a trC nh�: giao ti�p, nh;n 

th8c, v;n �5ng, xúc c�m, tình c�m, sáng t%o... Trong vi�c giáo d<c b�o v� 

môi tr�(ng, giáo d<c sJ d<ng n0ng l�2ng ti�t ki�m, hi�u qu� ho!c giáo 

d<c an toàn giao thông, các kh n0ng này giúp trC nh;n th8c rõ h.n các 

v#n �$ c9a môi tr�(ng, ngu+n n0ng l�2ng và v#n �$ an toàn giao thông, 

tP �ó góp phBn hình thành tình c�m, thái �5 tích c*c c9a trC ��i v�i các 

v#n �$ �ó. TP thái �5, tình c�m, trC sL có kh n0ng tham gia b�o v� môi 

tr�(ng, b�o v� ngu+n n0ng l�2ng và tham gia giao thông an toàn.  

Nh� v;y, d*a vào �!c �iGm riêng c9a mki góc ho%t �5ng và n5i dung c9a 

tPng ch9 �$ trC khám phá, d*a vào �!c �iGm c9a trC � tPng �5 tuFi và 

�!c �iGm riêng c9a trC � tr�(ng/l�p, �Ha ph�.ng, giáo viên l*a ch?n n5i 

dung giáo d<c b�o v� môi tr�(ng, giáo d<c sJ d<ng n0ng l�2ng ti�t ki�m, 

hi�u qu� ho!c giáo d<c an toàn giao thông sL l+ng ghép trong hoat �5ng 

vui ch.i c9a trC. C< thG: 

*  Góc +óng vai 

Kh n0ng b�o v� môi tr�(ng, sJ d<ng n0ng l�2ng ti�t ki�m, hi�u qu� và an 

toàn giao thông có thG hình thành cho trC là: 

—  Nh;n bi�t tác d<ng c9a n��c ��i v�i cu5c s�ng, bi�t b�o v� ngu+n n��c, 

sJ d<ng ti�t ki�m n��c và các th*c phjm; ch� bi�n th*c phjm v� sinh, 

thu d?n v� sinh sau khi n#u 0n, �óng vai khách ng+i 0n lHch s*, 0n h�t 

su#t, không làm r.i vãi th8c 0n, không bQ phí th8c 0n... 

—  SJ d<ng các d<ng c< n#u 0n cjn th;n, khéo léo, d?n d[p c#t gi" các d<ng 

c< sau khi sJ d<ng th;t ng0n nWp, g?n gàng; ti�t ki�m khi sJ d<ng ga, 

�i�n �G �un n#u, sJ d<ng các lo%i b�p không gây ô nhi'm môi tr�(ng. 
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*  Góc xây d.ng 

Kh n0ng b�o v� môi tr�(ng, sJ d<ng n0ng l�2ng ti�t ki�m, hi�u qu� và an 

toàn giao thông có thG hình thành cho trC là: 

—  Xây d*ng các công trình, các ngôi nhà chWc chWn, thân thi�n v�i môi 

tr�(ng (nhà có nhi$u c9a sF �G �ón ánh sáng t* nhiên, ti�t ki�m �i�n, 

nhà có lWp �!t thi�t bH thu n0ng l�2ng m!t tr(i...). Trong quá trình xây 

d*ng, sWp �!t các nguyên v;t li�u g?n gàng, h2p lí, sJ d<ng các nguyên 

v;t li�u ti�t ki�m. 

—  LWp ghép các thi�t bH thu n0ng l�2ng trong thiên nhiên (n0ng l�2ng m!t 

tr(i, n0ng l�2ng gió...). 

Kh n0ng giáo d<c an toàn giao thông có thG hình thành cho trC là: 

—  LWp ghép các lo%i ph�.ng ti�n giao thông sJ d<ng n0ng l�2ng m!t tr(i, 

các lo%i xe ti�t ki�m n0ng l�2ng. LWp thêm thi�t bH thu n0ng l�2ng m!t 

tr(i trên các ph�.ng ti�n giao thông �G ti�t ki�m x0ng, dBu. 

—  Ch.i trò ch.i lái xe an toàn ti�t ki�m nhiên li�u, trò ch.i bé làm quen v�i 

lu;t giao thông. 

—  LWp ghép mô hình ngã t� ��(ng ph�, trong �ó ng�(i và các ph�.ng ti�n 

tham gia giao thông �úng lu;t. 

*  Góc sách/truy�n (th  vi�n) 

Kh n0ng b�o v� môi tr�(ng, sJ d<ng n0ng l�2ng ti�t ki�m, hi�u qu� và an 

toàn giao thông có thG hình thành cho trC là: 

—  Nghe cô �?c truy�n/th. có n5i dung v$ môi tr�(ng (các loài cây, qu�, 

con v;t...) v$ giao thông. 

—  S�u tBm tranh/�nh có n5i dung v$ giáo d<c b�o v� môi tr�(ng, giáo d<c 

sJ d<ng n0ng l�2ng ti�t ki�m, hi�u qu� và giáo d<c an toàn giao thông 

�óng thành b5 s�u t;p, sau �ó trC có thG kG các câu chuy�n sáng t%o theo 

tranh vL �ó. 

—  SJ d<ng sách, truy�n m5t cách cjn th;n (m� sách, g#p sách, l;t tPng 

trang sách) nh[ nhàng; xem xong bi�t c#t sách g?n gàng �úng n.i quy 

�Hnh; bi�t t;n d<ng các nguyên li�u tái ch� (gi#y trWng m5t m!t, t;n d<ng 

h?a báo, tranh �nh, bìa lHch cm...) �G làm nháp. 

*  Góc ngh� thuSt (âm nh*c, t*o hình, +óng kIch,...) 

Kh n0ng b�o v� môi tr�(ng, sJ d<ng n0ng l�2ng ti�t ki�m, hi�u qu� và an 

toàn giao thông có thG hình thành cho trC là: 
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—  NgWm nhìn, c�m nh;n vC �[p và s* kì di�u c9a thiên nhiên (cánh �+ng 

lúa, �àn trâu g!m cQ, con �ê, ��(ng làng, nh"ng v�(n hoa, ti�ng chim 

hót, ti�ng m�a r.i, ti�ng n��c ch�y...) �G trC bi�t quý tr?ng và b�o v� 

thiên nhiên, cu5c s�ng xung quanh. 

—  Hát, múa các bài hát có n5i dung v$ môi tr�(ng, v$ giao thông. T%o ra 

các âm thanh trong thiên nhiên (ti�ng s#m, ti�ng m�a r.i), t%o ra nh%c 

c< tP các nguyên v;t li�u trong thiên nhiên (tre, n8a, gk) và nguyên li�u 

tái sJ d<ng (�ng b., h5p s"a, viên sQi, bát có �*ng n��c...). 

—  VL, tô màu, n!n, xé dán các b8c tranh có n5i dung v$ giáo d<c b�o v� 

môi tr�(ng, giáo d<c sJ d<ng n0ng l�2ng ti�t ki�m, hi�u qu� và giáo d<c 

an toàn giao thông cho trC em (Ví d<:  CWt, dán và trang trí ngôi nhà. Nhà 

có các cJa sL có �9 ánh sáng và không khí trong lành, ti�t ki�m n0ng 

l�2ng �i�n. Trang trí thêm m!t tr(i và gWn thi�t bH thu n0ng l�2ng m!t 

tr(i trên mái nhà �G ph<c v< cu5c s�ng con ng�(i, g#p qu%t gi#y tròn; vL 

công viên xanh, v�(n cây nhà bà, em �i trên hè ph�...). 

—  Làm �+ ch.i tP các nguyên li�u trong thiên nhiên (lá cây, cành cây, hoa, c9 

qu�, sQi...) và nguyên v;t li�u tái sJ d<ng (vQ h5p, bìa các tông, h?a báo cm, 

gi#y trWng m5t m!t...). Qua �ó, trC bi�t sJ d<ng các v;t li�u m5t cách ti�t ki�m. 

—  Pha màu, t%o màu an toàn tP các nguyên li�u khác nhau (Ví d<:  mùn 

c�a, các lo%i lá, rau, c9, qu� có màu sWc). RJa tay s%ch sL và thu d?n �+ 

dùng g?n gàng sau khi tham gia vào ho%t �5ng vL. 

—  @óng kHch có n5i dung v$ b�o v� môi tr�(ng, sJ d<ng n0ng l�2ng ti�t 

ki�m, hi�u qu� và an toàn giao thông. 

*  Góc thiên nhiên 

Kh n0ng b�o v� môi tr�(ng, sJ d<ng n0ng l�2ng ti�t ki�m, hi�u qu� có 

thG hình thành cho trC là: 

—  C�m nh;n vC �[p c9a cQ, cây, hoa lá, c9a s* v;t hi�n t�2ng trong thiên 

nhiên �G trC bi�t quý tr?ng và b�o v� thiên nhiên, b�o v� cu5c s�ng. 

—  Nh;n bi�t tên g?i, tác d<ng và �!c �iGm nFi b;t c9a các loài cây trong 

góc thiên nhiên và nh"ng loài cây khác mà trC bi�t. 

—  Làm thí nghi�m �G nh;n bi�t cây cBn n��c, không khí, ánh sáng �G cây 

l�n lên khQe m%nh. 

—  Th*c hành gieo h%t và vL l%i quá trình phát triGn c9a cây tP h%t, th*c 

hành tr+ng, ch0m sóc cây (t��i n��c, nhF cQ, nh!t lá vàng úa...), ch0m 

sóc v;t nuôi (cho 0n, trò chuy�n v�i con v;t). 
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Nh� v;y, vi�c l*a ch?n, xác �Hnh s� l�2ng, vH trí các góc ho%t �5ng ph< 

thu5c vào nhi$u y�u t�: ch9 �$ giáo d<c, �5 tuFi và kh� n0ng c9a trC, s� 

l�2ng trC và di�n tích phòng, nhóm... Dù s* l*a ch?n là nh� th� nào thì khi 

l+ng ghép n5i dung giáo d<c b�o v� môi tr�(ng, giáo d<c sJ d<ng n0ng 

l�2ng ti�t ki�m, hi�u qu� và giáo d<c an toàn giao thông cho trC em, giáo 

viên cBn chú ý l*a ch?n �+ dùng, �+ ch.i, h?c li�u cho các góc có liên quan 

t�i n5i dung l+ng ghép, �+ng th(i chú ý thay �Fi cách b� trí, s� l�2ng, ch9ng 

lo%i �+ dùng, �+ ch.i có liên quan t�i n5i dung l+ng ghép nhKm t%o c. h5i 

và kích thích trC ho%t �5ng khám phá lhnh h5i ki�n th8c, kh n0ng và hình 

thành thái �5, hành vi tích c*c ��i v�i môi tr�(ng s�ng xung quanh. 

Trong quá trình tF ch8c ho%t �5ng vui ch.i cho trC có l+ng ghép n5i 

dung giáo d<c b�o v� môi tr�(ng, giáo d<c sJ d<ng n0ng l�2ng ti�t ki�m, 

hi�u qu� và giáo d<c an toàn giao thông cho trC em, giáo viên chú ý t�i 

m8c �5 phát triGn c9a trC, �áp 8ng nhu cBu ho%t �5ng c9a trC bKng vi�c 

khuy�n khích, �5ng viên trC tích c*c ho%t �5ng ho!c ��a ra l(i �$ nghH 

nhKm �Hnh h��ng và thúc �jy ho%t �5ng c9a trC. Giáo viên t;n d<ng các 

tình hu�ng ho!c ch9 �5ng t%o ra các tình hu�ng nhKm giáo d<c b�o v� 

môi tr�(ng, giáo d<c sJ d<ng n0ng l�2ng ti�t ki�m, hi�u qu� và giáo d<c 

an toàn giao thông cho trC em.  

Ví d<:  Khi trC �ang ch.i trò ch.i xây d*ng, giáo viên �óng vai ng�(i ch9 

nhà, nói v�i các bác th2 xây: Bác .i, ngôi nhà c9a tôi nóng quá, bác thi�t 

k� xây giúp tôi kiGu nhà nào cho mát nhé! (g2i ý trC xây nhà có cJa sF, 

t�(ng nhà màu sáng, gWn trên nóc nhà thi�t bH thu n0ng l�2ng m!t tr(i, 

n0ng l�2ng gió...). 

2. Hoạt động học  

Ho%t �5ng h?c là m5t trong các ho%t �5ng c. b�n c9a trC � tr�(ng mBm 

non. Trong gi( h?c, d��i s* h��ng d-n tr*c ti�p c9a giáo viên, trC tích 

c*c lhnh h5i các tri th8c �.n gi�n d��i d%ng biGu t�2ng v$ các s* v;t hi�n 

t�2ng xung quanh. Ho%t �5ng h?c giúp cho vi�c c9ng c� và h� th�ng hóa 

các ki�n th8c mà trC tích lmy ��2c trong cu5c s�ng hKng ngày. Vì v;y, có 

thG sJ d<ng ho%t �5ng h?c �G th*c hi�n l+ng ghép, tích h2p n5i dung 

giáo d<c b�o v� môi tr�(ng, giáo d<c sJ d<ng n0ng l�2ng ti�t ki�m, hi�u 

qu� và giáo d<c an toàn giao thông cho trC mBm non m5t cách hi�u qu�.  

E tr�(ng mBm non, trC ��2c tham gia vào nhi$u ho%t �5ng h?c khác 

nhau: phát triGn thG ch#t, khám phá khoa h?c, âm nh%c, t%o hình, làm 

quen v�i tác phjm v0n h?c... Mki ho%t �5ng trên có nh"ng �!c tr�ng 

riêng và có �u th� khác nhau trong vi�c l+ng ghép n5i dung giáo d<c b�o 
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v� môi tr�(ng, giáo d<c sJ d<ng n0ng l�2ng ti�t ki�m, hi�u qu� ho!c 

giáo d<c an toàn giao thông cho trC. Vì v;y giáo viên mBm non cBn d*a 

vào các ho%t �5ng c< thG � mki ch9 �$ �G xác �Hnh n5i dung, m8c �5 tích 

h2p cho phù h2p. 

Thông th�(ng c#u trúc c9a ho%t �5ng h?c g+m ba phBn chính: PhBn m� 

�Bu, phBn tr?ng tâm và phBn k�t thúc. Giáo viên có thG khai thác �u th� 

c9a mki phBn trong vi�c th*c hi�n l+ng ghép n5i dung giáo d<c b�o v� 

môi tr�(ng, giáo d<c sJ d<ng n0ng l�2ng ti�t ki�m, hi�u qu� ho!c giáo 

d<c an toàn giao thông nh� sau: 

• Ph-n m; +-u 

Giáo viên ch9 �5ng t%o ra các tình hu�ng (sJ d<ng bài hát, bài th., câu 

��, trò chuy�n, �!t câu hQi g2i m�...) �G kh.i g2i h8ng thú và lôi cu�n trC 

tham gia ho%t �5ng. Tùy vào �!c tr�ng riêng c9a ho%t �5ng, giáo viên l*a 

ch?n bi�n pháp phù h2p. 

• Ph-n tr�ng tâm 

@ây là phBn tr?ng tâm c9a ho%t �5ng, kho�ng th(i gian mà trC có c. h5i 

��2c tr*c ti�p tr�i nghi�m, vì th� n5i dung l+ng ghép giáo d<c b�o v� 

môi tr�(ng, giáo d<c sJ d<ng n0ng l�2ng ti�t ki�m, hi�u qu� ho!c giáo 

d<c an toàn giao thông ��2c thG hi�n khá rõ. Trong s� các ho%t �5ng h?c 

c9a trC � tr�(ng mBm non hi�n nay, m5t s� ho%t �5ng (Ví d<:  ho%t �5ng 

khám phá khoa h?c, ho%t �5ng t%o hình, làm quen v�i tác phjm v0n h?c, 

âm nh%c) có �u th� h.n ��i v�i vi�c l+ng ghép n5i dung giáo d<c b�o v� 

môi tr�(ng, giáo d<c sJ d<ng n0ng l�2ng ti�t ki�m, hi�u qu� ho!c giáo 

d<c an toàn giao thông do �!c tr�ng c9a n5i dung các ho%t �5ng này gBn 

ho!c d' liên h� v�i n5i dung l+ng ghép. C< thG: 

—  Ho%t �5ng t%o hình: VL, n!n, cWt, xé, dán, x�p hình v$ môi tr�(ng xanh 

quanh em, vL c�nh ��(ng ph� xanh, s%ch, �[p; h��ng d-n trC làm �+ 

ch.i tP nguyên v;t li�u ph� th�i; vL/x�p hình các ph�.ng ti�n giao thông, 

các thi�t bH sJ d<ng n0ng l�2ng xanh... 

—  Ho%t �5ng âm nh%c: Hát, múa, nghe nh%c các bài hát v$ môi tr�(ng, v$ 

các ph�.ng ti�n giao thông... 

—  Ngôn ng": KG cho trC nghe �+ng th(i khuy�n khích trC kG chuy�n sáng 

t%o các câu chuy�n v$ cu5c s�ng thiên nhiên t�.i �[p, m�i quan h� gi"a 

con ng�(i v�i thiên nhiên, nh"ng vi�c làm có l2i/có h%i c9a con ng�(i 

��i v�i môi tr�(ng s�ng. 
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—  Khám phá khoa h?c: TF ch8c cho trC quan sát, làm các thí nghi�m, th*c 

nghi�m nh�: quan sát s* phát triGn c9a cây (�G bi�t cây cBn n��c, 

không khí, ánh sáng), cách ch0m sóc cây, con v;t, s* hòa tan c9a n��c, 

tìm hiGu v$ m5t s� ph�.ng ti�n giao thông, làm quen v�i m5t s� biGn 

báo giao thông... 

@�i v�i các ho%t �5ng nh� giáo d<c thG ch#t, hình thành biGu t�2ng toán, 

làm quen v�i ch" cái... vi�c l+ng ghép n5i dung giáo d<c b�o v� môi tr�(ng, 

giáo d<c sJ d<ng n0ng l�2ng ti�t ki�m, hi�u qu� ho!c giáo d<c an toàn giao 

thông ��2c th*c hi�n � m8c �5 liên h� m5t s� phBn, tùy thu5c vào tPng 

ho%t �5ng c< thG. Ví d<:  Ho%t �5ng làm quen v�i ch" cái h — k (ch9 �$ th� 

gi�i th*c v;t — m5t s� lo%i hoa). Giáo viên chujn bH tranh �nh m5t s� lo%i 

hoa, tranh hoa loa kèn có gWn tP “hoa loa kèn”. K�t thúc ho%t �5ng, giáo 

viên có thG cho trC liên h� “Hoa cho chúng ta vC �[p, cho chúng ta trái ng?t 

�G 0n, chúng ta cBn ch0m sóc và b�o v� các loài cây, loài hoa nhé”. 

• Ph-n k't thúc  

L+ng ghép giáo d<c b�o v� môi tr�(ng, giáo d<c sJ d<ng n0ng l�2ng ti�t 

ki�m, hi�u qu� ho!c giáo d<c an toàn giao thông ��2c th*c hi�n � phBn 

này ch9 y�u d��i d%ng các tình hu�ng ho!c trò ch.i v;n �5ng, trò ch.i 

h?c t;p nh[ nhàng (Ví d<: ch.i lôtô v$ các ph�.ng ti�n giao thông, trò 

ch.i v;n �5ng bé �i theo tín hi�u �èn giao thông, trò ch.i ô tô và chim 

sC, vL và tô màu v�(n cây xanh mát, tô màu/cWt dán m5t s� biGn báo giao 

thông...) ho!c giáo viên giao nhi�m v< cho trC �G th*c hi�n khi v$ nhà (Ví 

d<: K�t thúc ho%t �5ng t%o hình làm �+ ch.i tP các nguyên v;t li�u tái 

ch�, giáo viên khuy�n khích trC khi v$ nhà sL t* làm m5t th8 �+ ch.i yêu 

thích tP nguyên v;t li�u tái sJ d<ng). 

Ví d�: L�ng ghép n�i dung giáo d�c s� d�ng n�ng l��ng ti�t ki�m hi�u 

qu  trong ho"t #�ng h$c 

Ho%t �5ng t%o hình: “V[ và tô màu ngôi nhà”  

a. MEc �ích 

—  TrC bi�t phân bi�t các phBn c9a ngôi nhà, bi�t vL và tô màu ngôi nhà. 

—  Giáo d<c trC có ý th8c b�o v� môi tr�(ng xung quanh, sJ d<ng n0ng 

l�2ng ti�t ki�m và hi�u qu�. 

*  N�i dung giáo d�c b�o v� môi tr !ng, giáo d�c s$ d�ng n%ng l &ng ti't 

ki�m, hi�u qu� + &c khai thác ch� y'u trong ho*t +�ng: 
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+  Con ng�(i và môi tr�(ng s�ng: Quan tâm b�o v� môi tr�(ng xung 

quanh, gi" gìn �+ ch.i, �+ dùng. 

+  SJ d<ng n0ng l�2ng ti�t ki�m và hi�u qu�. 

b. ChuQn bR 

—  Tranh g2i ý, gi#y vL, bút màu, bàn gh� phù h2p v�i trC, giá treo tranh... 

—  B�n nh%c. 

c. Ti�n hành 

Giáo viên tF ch8c ho%t �5ng trên theo b�n ho%t �5ng c. b�n sau: 

—  Ho*t +�ng 1: Giáo viên gây hEng thú, t*o tâm th' cho tr7 

Giáo viên cho trC hát, �?c th. v$ ngôi nhà; trò chuy�n v�i trC v$ ngôi 

nhà thân yêu c9a mki ng�(i; g2i m� cho trC v$ ho%t �5ng vL và tô màu 

ngôi nhà. 

—  Ho*t +�ng 2: Giáo viên tF chEc cho tr7 quan sát, nhSn xét m^u và h Dng 

d^n tr7 cách th.c hi�n 

Giáo viên tF ch8c cho trC quan sát và nh;n xét m-u ngôi nhà �ã ��2c vL 

và tô màu. Trong ho%t �5ng này, trC quan sát và nh;n bi�t ��2c ngôi nhà 

có nh"ng phBn/b5 ph;n nào? Cách b� trí, sWp x�p các phBn? Hình dáng, 

màu sWc các b5 ph;n c9a ngôi nhà? Ngôi nhà có �!c �iGm gì nFi b;t?  

Vì sao ngôi nhà cBn ph�i có cJa sF? Ngôi nhà có nhi$u cJa có tác d<ng gì?  

—  Ho*t +�ng 3: Giáo viên tF chEc cho tr7 th.c hành v[ và tô màu ngôi nhà 

Trong quá trình trC th*c hành, giáo viên có thG g2i ý trC vL các ô cJa sF và 

tô màu sáng cho các b8c t�(ng (phBn thân c9a ngôi nhà) �G ngôi nhà 

sáng s9a, t;n d<ng ��2c ánh sáng t* nhiên, ti�t ki�m ��2c �i�n; �+ng 

th(i giáo viên g2i ý trC vL thêm thi�t bH thu n0ng l�2ng m!t tr(i �G thay 

th� n0ng l�2ng �i�n (vL m5t hình ch" nh;t ho!c hình tròn). 

—  Ho*t +�ng 4: Tr ng bày và nhSn xét s�n ph`m 

Giáo viên tF ch8c cho trC cùng tr�ng bày và nh;n xét s�n phjm c9a nhau. 

Nh� v;y, giáo viên có thG l+ng ghép n5i dung giáo d<c b�o v� môi tr�(ng 

và ti�t ki�m n0ng l�2ng ngay trong ho%t �5ng 2. TrC quan sát và nh;n xét 

ngôi nhà có cJa sF, cJa ra vào không nh"ng làm cho nhà có nhi$u ánh 

sáng, không khí trong nhà thoáng mát, mà còn ti�t ki�m ��2c �i�n.  

Khi tF ch8c ho%t �5ng 3 và 4, giáo viên có thG l+ng ghép giáo d<c ti�t 

ki�m n0ng l�2ng khi h��ng d-n trC trang trí ngôi nhà. Giáo viên g2i ý trC 
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tô màu sáng (màu vàng nh%t, màu xanh nh%t…) cho t�(ng nhà �G ngôi 

nhà thêm sáng s9a, ti�t ki�m �i�n. Ngoài ra, giáo viên có thG g2i ý trC vL 

thêm m!t tr(i và gWn thi�t bH thu n0ng l�2ng m!t tr(i thay th� cho vi�c sJ 

d<ng �i�n trong sinh ho%t. Trong lúc trC vL, h��ng d-n trC tô màu g?n 

gàng, không làm bjn bàn gh�, �+ dùng (�!c bi�t n�u trC dùng màu n��c 

�G vL). K�t thúc ho%t �5ng, cho trC cùng thu gom màu vL, �+ dùng, d<ng 

c< g?n gàng ng0n nWp và rJa tay s%ch sL. 

Nh� v;y, v�i ho%t �5ng h?c (ho%t �5ng t%o hình) ��2c tF ch8c nh� trên, 

giáo viên �ã tích h2p n5i dung giáo d<c b�o v� môi tr�(ng và giáo d<c sJ 

d<ng n0ng l�2ng ti�t ki�m, hi�u qu� m5t cách nh[ nhàng, phù h2p. 

3. Hoạt động lao động 

Ho%t �5ng lao �5ng ��i v�i l8a tuFi m-u giáo không nhKm t%o ra s�n 

phjm v;t ch#t mà ��2c sJ d<ng nh� m5t ph�.ng ti�n giáo d<c. Ho%t 

�5ng lao �5ng ��i v�i trC m-u giáo g+m: lao �5ng t* ph<c v<, lao �5ng 

tr*c nh;t, lao �5ng t;p thG. Ho%t �5ng lao �5ng có thG di'n ra t%i góc 

thiên nhiên trong l�p h?c ho!c t%i v�(n tr�(ng. 

@i$u quan tr?ng nh#t khi giáo viên tF ch8c ho%t �5ng lao �5ng cho trC là 

giúp trC c�m nh;n ��2c ni$m vui tP thành qu� lao �5ng c9a mình. TP �ó 

giúp trC có thái �5 thân thi�n, tích c*c và có trách nhi�m ��i v�i môi 

tr�(ng s�ng xung quanh. Vì th� nhi�m v< lao �5ng mà giáo viên giao cho 

trC cBn phù h2p v�i kh� n0ng c9a trC và t0ng dBn m8c �5 tP d' ��n khó; 

t%o c. h5i �G trC thG hi�n tính t* l*c và s* sáng t%o.  

Ho%t �5ng lao �5ng là hình th8c quan tr?ng �G giáo d<c b�o v� môi 

tr�(ng, giáo d<c sJ d<ng n0ng l�2ng ti�t ki�m, hi�u qu� và giáo d<c an 

toàn giao thông. Sân ch.i, v�(n tr�(ng v�i không gian trong lành, 

thoáng mát; v�i bao s* v;t hi�n t�2ng m�i l%, h#p d-n t* b�n thân nó �ã 

tr� thành y�u t� tích c*c trong vi�c giáo d<c b�o v� môi tr�(ng, giáo d<c 

sJ d<ng n0ng l�2ng ti�t ki�m, hi�u qu� cho trC. Trong sân ch.i, v�(n 

tr�(ng, trC ��2c khám phá các loài cây (cây xanh cho bóng mát, cây hoa, 

cây c�nh, cây 0n qu�, rau...), các loài �5ng v;t/côn trùng nhQ bé (ong, 

b��m, d�, châu ch#u, cào cào...) và th� gi�i thiên nhiên vô sinh kì thú 

(�#t, n��c, �á, cát, sQi, không khí, ánh sáng...). T%i v�(n tr�(ng, trC có 

thG tham gia cùng v�i giáo viên r#t nhi$u các ho%t �5ng có ý nghha ��i 

v�i vi�c b�o v� môi tr�(ng, ti�t ki�m n0ng l�2ng nh�: làm thí nghi�m 

�.n gi�n v$ quá trình phát triGn c9a cây, lao �5ng ch0m sóc cây, con v;t, 

nh!t lá r<ng v� sinh sân tr�(ng... Trong quá trình lao �5ng �.n gi�n �ó 

dBn hình thành � trC nh"ng hiGu bi�t v$ môi tr�(ng xung quanh, hình 
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thành kh n0ng lao �5ng và thái �5, hành vi tích c*c c9a trC ��i v�i vi�c 

b�o v� môi tr�(ng và sJ d<ng ti�t ki�m ngu+n n0ng l�2ng.  

Tr�(ng mBm non, sân tr�(ng còn là m5t xã h5i thu nhQ, n.i di'n ra các 

m�i quan h� xã h5i mà trC có thG quan sát, tr�i nghi�m. Trong th(i gian 

ho%t �5ng lao �5ng ngoài v�(n tr�(ng, trC ��2c quan sát ho%t �5ng c9a 

các cô, các bác b�o v�, công vi�c c9a cô lao công và ho%t �5ng c9a các 

anh chH l�n trong tr�(ng. TrC cmng ��2c quan sát ng�(i và các ph�.ng 

ti�n giao thông trên con ��(ng tr��c cFng tr�(ng và trong sân tr�(ng. 

Chính vì v;y, giáo viên có thG t;n d<ng kho�ng th(i gian này �G giáo d<c 

b�o v� môi tr�(ng, giáo d<c sJ d<ng n0ng l�2ng ti�t ki�m, hi�u qu� và 

giáo d<c an toàn giao thông cho trC (Ví d<: không �i xe trong sân tr�(ng, 

không ch%y nh�y d��i lòng ��(ng, không thò �Bu ra khQi cJa khi ng+i 

trên xe ô tô...). 

C0n c8 vào �5 tuFi c9a trC và �i$u ki�n th*c t� c9a tr�(ng/l�p �Ha 

ph�.ng, giáo viên có thG tF ch8c cho trC lao �5ng d��i nhi$u hình th8c 

khác nhau và công vi�c khác nhau, nh�: 

—  Lao �5ng t* ph<c v<: H��ng d-n trC �i v� sinh �úng n.i quy �Hnh, �i v� 

sinh xong bi�t d5i n��c và rJa tay s%ch sL; �+ dùng cá nhân c9a trC (túi, 

giày/dép...) x�p g?n gàng. 

—  Lao �5ng tr*c nh;t: X�p, lau d?n bàn 0n cùng cô. X�p �!t l%i �+ dùng cá 

nhân (túi, dép, kh0n...) g?n gàng. 

—  Lao �5ng t;p thG: Tr+ng và ch0m sóc cây, con v;t nuôi, lau chùi v� sinh 

�+ ch.i, l�p h?c cùng cô, nh!t lá r<ng � sân tr�(ng, thu gom rác, sJa 

ch"a �+ dùng �+ ch.i bH hQng, làm �+ ch.i tP các nguyên li�u trong 

thiên nhiên và nguyên li�u ph� th�i. 

VDi lDp m^u giáo bé, giáo viên khuy�n khích trC cùng tham gia các công 

vi�c nh� ch0m sóc con v;t, ch0m sóc cây trong góc thiên nhiên ho!c � 

v�(n tr�(ng. Có thG cho phép trC t* làm m5t s� thao tác (nh� l#y th8c 

0n cho con v;t, l#y kh0n ��a cô �G cô lau lá cây...) �G giúp trC th*c hi�n 

các kh n0ng m5t cách h8ng thú. Chú ý v�i �5 tuFi này, th(i gian lao 

�5ng không kéo dài và giáo viên thu hút m?i trC �$u tham gia. Trong 

quá trình trC ho%t �5ng, giáo viên bao quát trC th;t kh �G ��m b�o an 

toàn và v� sinh cho trC. 

VDi lDp m^u giáo nha, giáo viên có thG chia trC thành các nhóm nhQ (mki 

nhóm 5 — 7 trC) và h��ng d-n mki nhóm làm m5t công vi�c khác nhau.  

Ví d<: m5t nhóm nh!t lá úa, m5t nhóm t��i cây, m5t nhóm x�i �#t... 
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Trong quá trình trC làm, giáo viên k�t h2p trò chuy�n �G trC hiGu vì sao 

cBn ch0m sóc cây, con v;t. 

VDi lDp m^u giáo lDn, ngoài các công vi�c lao �5ng nh� � l�p m-u giáo 

bé, giáo viên khuy�n khích trC t* ��m nh;n m5t công vi�c lao �5ng 

theo ý thích (Ví d<: cá nhân ho!c nhóm trC t* nh;n nhi�m v< ch0m sóc 

con v;t ho!c ch0m sóc m5t lu�ng/v�(n cây nhQ tP lúc gieo h%t, ch0m 

sóc cây con, cây tr��ng thành... trong vòng 3 — 4 ngày). Trong quá trình 

trC th*c hi�n công vi�c, giáo viên giúp trC l;p k� ho%ch (làm vi�c gì 

tr��c, vi�c gì sau) và th�(ng xuyên quan tâm nhWc nh�, �5ng viên trC, 

g2i ý �G trC có thG ghi chép l%i (bKng tranh vL ho!c bKng l(i kG) công 

vi�c c9a mình và s�n phjm c9a quá trình lao �5ng. Trong các công vi�c 

�òi hQi kh n0ng m�i mà trC g!p khó kh0n, giáo viên có thG tham gia làm 

cùng trC. Sau khi k�t thúc công vi�c, giáo viên khuy�n khích trC kG cho 

c� l�p nghe mình �ã ch0m sóc cây, con v;t nh� th� nào? Có �i$u gì thú 

vH, h#p d-n trong công vi�c này mà trC mu�n chia sC v�i các b%n? C�m 

giác c9a trC khi tham gia lao �5ng nh� th� nào? TrC có c�m nh;n gì v$ 

khung c�nh tr��c và sau khi lao �5ng. @+ng th(i trC cho các b%n xem 

nh"ng b8c tranh trC t* vL l%i quá trình phát triGn c9a cây tP h%t ho!c 

quá trình l�n lên c9a con v;t mà t* tay chúng �ã ch0m sóc. @ây là 

nh"ng ho%t �5ng tr�i nghi�m r#t thú vH và bF ích ��i v�i trC �+ng th(i 

r#t hi�u qu� ��i v�i giáo viên trong quá trình giáo d<c b�o v� môi 

tr�(ng, giáo d<c sJ d<ng n0ng l�2ng ti�t ki�m, hi�u qu� và giáo d<c an 

toàn giao thông cho trC mBm non. 

4. Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh cá nhân 

@ây là các ho%t �5ng nhKm hình thành m5t s� n$n n�p, thói quen trong 

sinh ho%t, �áp 8ng nhu cBu sinh lí c9a trC, t%o cho trC tr%ng thái tho�i 

mái, vui vC. Giáo viên có thG sJ d<ng ho%t �5ng này �G l+ng ghép n5i 

dung giáo d<c b�o v� môi tr�(ng, giáo d<c sJ d<ng n0ng l�2ng ti�t ki�m, 

hi�u qu� cho trC. C< thG:  

Khi cho trC 0n, giáo viên nhWc nh�, �5ng viên trC 0n h�t su#t, xúc th8c 0n 

g?n gàng. �n xong, cùng cô thu d?n bàn 0n g?n gàng, x�p bát thìa vào 

n.i quy �Hnh; nh!t th8c 0n r.i vãi và thu gom th8c 0n thPa �G nhà b�p 

ch0n nuôi, ho!c �G 9 làm phân bón cho cây... Khi trC 0n xong, giáo viên 

nhWc trC �ánh r0ng, u�ng n��c. L#y n��c u�ng vPa �9, l#y c�c h8ng 

n��c, không v!n vòi n��c ch�y liên t<c khi �ánh r0ng. 

Khi trC ng9, giáo viên trò chuy�n �G trC bi�t �ây là kho�ng th(i gian mà 

có thG th*c hi�n ti�t ki�m �i�n bKng cách tWt b�t bóng �èn, tWt b�t qu%t 
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(� nh"ng phòng không sJ d<ng ��n), �i$u chinh nhi�t �5 c9a máy �i$u 

hòa cho #m lên, vPa ti�t ki�m �i�n vPa t�t cho s8c khQe c9a cô và trC... 

Ngoài ra, trong các ho%t �5ng v� sinh cá nhân c9a trC, giáo viên nhWc trC 

gi" v� sinh s%ch sL, �i v� sinh �úng n.i quy �Hnh, �+ dùng cá nhân x�p 

�!t g?n gàng ng0n nWp... 

Ngoài các ho%t �5ng giáo d<c kG trên, vi�c l+ng ghép n5i dung giáo d<c b�o 

v� môi tr�(ng, giáo d<c sJ d<ng n0ng l�2ng ti�t ki�m, hi�u qu� và giáo d<c 

an toàn giao thông cho trC còn ��2c ti�n hành thông qua các ho%t �5ng 

khác c9a trC. Chtng h%n nh� ho%t �5ng ��2c trình bày ti�p theo. 

5. Hoạt động dạo chơi/tham quan 

Tham quan có thG sJ d<ng nh� m5t hình th8c giáo d<c b�o v� môi 

tr�(ng, giáo d<c sJ d<ng n0ng l�2ng ti�t ki�m, hi�u qu� và giáo d<c an 

toàn giao thông cho trC có hi�u qu�. �u th� c9a ho%t �5ng này là trC có 

c. h5i quan sát tr*c ti�p môi tr�(ng t* nhiên, môi tr�(ng xã h5i, các loài 

�5ng v;t, th*c v;t, các hi�n t�2ng t* nhiên, các ph�.ng ti�n giao thông. 

Tham quan giúp trC có nh"ng hiGu bi�t �Bu tiên v$ m�i quan h� gi"a các 

s* v;t, hi�n t�2ng v�i con ng�(i trong môi tr�(ng s�ng. VC �[p c9a t* 

nhiên cùng v�i không gian thoáng �ãng, trong lành t%o cho trC nh"ng 

xúc c�m, tình c�m tích c*c, trên c. s� �ó hình thành � trC tình yêu thiên 

nhiên, yêu quê h�.ng �#t n��c, c�m nh;n s* cBn thi�t c9a môi tr�(ng 

s�ng ��i v�i cu5c s�ng c9a con ng�(i, tP �ó trC có thái �5 và hành vi b�o 

v� môi tr�(ng s�ng. 

Tham quan có thG ti�n hành t%i m5t s� �Ha �iGm nh� sau: 

—  Tham quan môi tr�(ng t* nhiên: công viên, v�(n hoa, v�(n bách thú, 

cánh �+ng, khu rPng/�+i, sông, h+, danh lam thWng c�nh t* nhiên... 

—  Tham quan n.i s�n xu#t: nhà x��ng, cánh �+ng, công tr�(ng, v�(n bãi... 

—  Tham quan di tích lHch sJ, công trình v0n hóa: triGn lãm, b�o tàng, khu  

di tích... 

Vi�c giáo d<c b�o v� môi tr�(ng, giáo d<c sJ d<ng n0ng l�2ng ti�t ki�m, 

hi�u qu� và giáo d<c an toàn giao thông cho trC thông qua vi�c tham 

quan cBn d*a vào mki ho%t �5ng, m<c �ích và �Ha �iGm tham quan c< 

thG �G l*a ch?n n5i dung l+ng ghép cho phù h2p.  

Ví d<: Khi tham quan môi tr�(ng t* nhiên, giáo viên k�t h2p trò chuy�n 

và nhWc nh� trC cBn gi" gìn môi tr�(ng trong lành t%i n.i tham quan, 

không v8t rác bPa bãi, không d-m lên bãi cQ (t%i nh"ng n.i có treo biGn 
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c#m), không bC cành hái hoa..., �+ng th(i k�t h2p l+ng ghép n5i dung 

giáo d<c an toàn giao thông nh� chi cho trC th#y m5t s� biGn báo giao 

thông quen thu5c v�i trC, h��ng d-n trC �i b5 trên via hè, �i g?n thành 

hàng �G không làm �nh h��ng t�i nh"ng ng�(i khác. N�u ��a trC ��n 

�iGm th0m quan bKng ô tô thì trong lúc trC ng+i trên ô tô giáo viên nói �G 

trC bi�t cBn ng+i yên trên gh�, không thò cF ra khQi cJa... 

Ví d<: Khi tham quan n.i s�n xu#t, giáo viên trò chuy�n �G trC bi�t ��2c 

ích l2i c9a môi tr�(ng xung quanh ��i v�i cu5c s�ng con ng�(i (Ví d<: 

cây cho gk làm nhà, �óng bàn gh�, làm gi#y; �#t �G nung thành g%ch 

ngói; n��c, cát, sQi �á... �G xây nhà cJa, ph<c v< cu5c s�ng con ng�(i...). 

Bên c%nh �ó, giáo viên cmng chi cho trC th#y nh"ng hành �5ng không 

�úng c9a con ng�(i �ã làm �nh h��ng x#u t�i thiên nhiên (th�i ch#t �5c 

h%i ô nhi'm vào môi tr�(ng, ch!t cây, v8t rác bPa bãi). 

Ví d<: Khi tham quan di tích lHch sJ, công trình v0n hóa, giáo viên trò 

chuy�n h��ng trC ��n nh"ng giá trH truy$n th�ng do các th� h� �i tr��c 

truy$n l%i, kh.i g2i � trC lòng t* hào, tình yêu quê h�.ng �#t n��c và 

th*c hi�n nh"ng hành vi c< thG nhKm b�o t+n các di tích lHch sJ, công 

trình v0n hóa (nh� vL tranh l�u gi" nh"ng hình �nh v$ di tích lHch sJ, 

công trình v0n hóa. Không vi�t, vL lên các công trình, không nghHch 

ng2m, xô �jy, c�(i �ùa gây m#t tr;t t* t%i triGn lãm, b�o tàng, khu di 

tích..., không v8t rác bPa bãi...). 

*  Ngoài các, n�i dung giáo d�c b�o v� môi tr !ng, giáo d�c s$ d�ng n%ng 

l &ng ti't ki�m, hi�u qu� và giáo d�c an toàn giao thông cho tr7 có th/ 

ti'n hành l�ng ghép thông qua sinh ho*t h?ng ngày c�a tr7 ; tr !ng m-m 

non tb lúc +ón tr7 tDi lúc tr� tr7.  

ĐÁNH GIÁ NỘI DUNG 2 

Bài tSp: B%n hãy li�t kê 10 hành �5ng/vi�c làm c< thG c9a b�n thân �ã 

làm cho môi tr�(ng bH ô nhi'm và 10 hành �5ng/vi�c làm c< thG c9a b�n 

thân góp phBn b�o v� môi tr�(ng. 
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Nội dung 3 

THIẾT KẾ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC LỒNG GHÉP NỘI DUNG  

GIÁO DỤC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG, GIÁO DỤC SỬ DỤNG  

NĂNG LƯỢNG TIẾT KIỆM, HIỆU QUẢ VÀ GIÁO DỤC  

AN TOÀN GIAO THÔNG (7 tiết) 

Hoạt động 1: Tìm hiểu nguyên tắc thiết kế hoạt động giáo dục 

lồng ghép nội dung giáo dục bảo vệ môi trường, giáo dục 

sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả và giáo dục an 

toàn giao thông 

BKng kinh nghi�m giáo d<c c9a mình, anh (chH) hãy nêu nh"ng nguyên 

tWc khi thi�t k� các ho%t �5ng l+ng ghép n5i dung b�o v� môi tr�(ng, 

giáo d<c sJ d<ng n0ng l�2ng ti�t ki�m và giáo d<c an toàn giao thông 

vào các ho%t �5ng giáo d<c c9a trC � tr�(ng mBm non. 

 

 

 

 

 

 

Anh (chH) hãy �?c nh"ng thông tin d��i �ây �G có thêm hiGu bi�t v$ các 

nguyên tWc l+ng ghép nh"ng n5i dung giáo d<c trên vào các ho%t �5ng 

c9a trC � tr�(ng mBm non. 

THÔNG TIN PHẢN HỒI 

Ch�.ng trình giáo d<c mBm non (m�i) ��2c thi�t k� theo h��ng tích 

h2p thông qua các ch9 �$ giáo d<c. Chính vì v;y, vi�c chuyGn t�i n5i 

dung giáo d<c b�o v� môi tr�(ng, giáo d<c sJ d<ng n0ng l�2ng ti�t ki�m, 

hi�u qu� và giáo d<c an toàn giao thông ��n v�i trC ��2c th*c hi�n bKng 

nhi$u hình th8c, trong �ó ch9 y�u ��2c th*c hi�n thông qua các ho%t 

�5ng ch0m sóc, giáo d<c trC theo các ch9 �$ giáo d<c � tr�(ng mBm non. 

Tuy nhiên, m8c �5 c9a các n5i dung l+ng ghép �G ��a n5i dung giáo d<c 

b�o v� môi tr�(ng, giáo d<c sJ d<ng n0ng l�2ng ti�t ki�m, hi�u qu� và 

giáo d<c an toàn giao thông ��n v�i trC l%i ph< thu5c r#t l�n vào n5i 

dung c9a ch9 �$, �!c tr�ng c9a ch9 �$, bên c%nh �ó là �!c �iGm nh;n 

th8c c9a trC và �!c �iGm riêng c9a vùng mi$n, �Ha ph�.ng.  
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Khi thi�t k� các ho%t �5ng giáo d<c l+ng ghép n5i dung b�o v� môi tr�(ng, 

giáo d<c sJ d<ng n0ng l�2ng ti�t ki�m, hi�u qu� và giáo d<c an toàn giao 

thông cho trC � tr�(ng mBm non cBn ��m b�o 3 nguyên tWc c. b�n sau: 

—  M�t là: Ho*t +�ng giáo d�c phù h&p vDi n�i dung l�ng ghép 

+  Phù h2p v$ m<c tiêu: M<c tiêu c9a ho%t �5ng giáo d<c ��m b�o m<c tiêu 

c9a n5i dung l+ng ghép (v$ giáo d<c b�o v� môi tr�(ng, giáo d<c sJ d<ng 

n0ng l�2ng ti�t ki�m, hi�u qu� ho!c giáo d<c an toàn giao thông). 

+  Phù h2p v$ n5i dung: N5i dung giáo d<c b�o v� môi tr�(ng, giáo d<c sJ 

d<ng n0ng l�2ng ti�t ki�m, hi�u qu� và giáo d<c an toàn giao thông ph�i 

có s* liên quan v�i n5i dung c9a ho%t �5ng giáo d<c. Giáo viên l*a ch?n 

các ho%t �5ng có kh� n0ng tích h2p n5i dung giáo d<c b�o v� môi 

tr�(ng, giáo d<c sJ d<ng n0ng l�2ng ti�t ki�m, hi�u qu� ho!c giáo d<c 

an toàn giao thông m5t cách phù h2p v�i kh� n0ng c9a trC.  

+  Phù h2p v$ hình th8c: L*a ch?n hình th8c l+ng ghép phù h2p v�i trC �G 

t%o c. h5i cho trC v;n d<ng ki�n th8c, kh n0ng �ã h?c vào gi�i quy�t các 

v#n �$ c9a th*c ti'n gBn gmi v�i �(i s�ng c9a trC; t%o h8ng thú, sáng t%o 

và tính tích c*c h.n trong các ho%t �5ng cho trC. 

—  Hai là: �An gi�n, thi't th.c 

L+ng ghép giáo d<c b�o v� môi tr�(ng, giáo d<c sJ d<ng n0ng l�2ng ti�t 

ki�m, hi�u qu� và giáo d<c an toàn giao thông trong tPng ho%t �5ng giáo 

d<c, tPng ch9 �$ th;t �.n gi�n, gBn gmi, thi�t th*c v�i cu5c s�ng th*c c9a 

trC, tránh áp �!t, gò bó, g�2ng ép ��i v�i trC.  

—  Ba là: Tr7 + &c tr�i nghi�m 

T0ng c�(ng cho trC tham gia vào các ho%t �5ng tr�i nghi�m. T;n d<ng 

các tình hu�ng c< thG hKng ngày �G giáo d<c trC BVMT, sJ d<ng n0ng 

l�2ng ti�t ki�m, hi�u qu� và giáo d<c an toàn giao thông. 

Hoạt động 2: Phân tích các mức độ lồng ghép nội dung giáo dục 

bảo vệ môi trường, giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm, 

hiệu quả và giáo dục an toàn giao thông vào các hoạt 

động giáo dục của trẻ ở trường mầm non 

BKng kinh nghi�m giáo d<c c9a mình, anh (chH) hãy cho bi�t có m#y m8c 

�5 l+ng ghép n5i dung giáo d<c b�o v� môi tr�(ng, giáo d<c sJ d<ng n0ng 

l�2ng ti�t ki�m, hi�u qu� và giáo d<c an toàn giao thông vào các ho%t �5ng 

giáo d<c c9a trC � tr�(ng mBm non. Hãy phân tích tPng m8c �5. 
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— M8c �5 l+ng ghép n5i dung giáo d<c b�o v� môi tr�(ng vào các ho%t 

�5ng giáo d<c c9a trC � tr�(ng mBm non: 

 

 

 

— M8c �5 giáo d<c sJ d<ng n0ng l�2ng ti�t ki�m, hi�u qu� vào các ho%t 

�5ng giáo d<c c9a trC � tr�(ng mBm non: 

 

 

 

— M8c �5 giáo d<c an toàn giao thông vào các ho%t �5ng giáo d<c c9a trC � 

tr�(ng mBm non: 

 

 

 

 Anh (chH) hãy ��i chi�u v�i nh"ng thông tin d��i �ây �G t0ng thêm hiGu 

bi�t v$ các m8c �5 l+ng ghép nh"ng n5i dung giáo d<c trên vào các ho%t 

�5ng c9a trC � tr�(ng mBm non. 

THÔNG TIN PHẢN HỒI 

Giáo d<c b�o v� môi tr�(ng, giáo d<c sJ d<ng n0ng l�2ng ti�t ki�m, hi�u 

qu� và giáo d<c an toàn giao thông cho trC mBm non ��2c th*c hi�n 

theo quan �iGm l+ng ghép/tích h2p vào các ho%t �5ng giáo d<c trC � 

tr�(ng mBm non. C0n c8 vào n5i dung ch�.ng trình, n5i dung và m<c 

tiêu các ho%t �5ng giáo d<c, vi�c tích h2p này ��2c th*c hi�n � 3 m8c 

�5, �ó là: M8c �5 toàn phBn, m8c �5 b5 ph;n và m8c �5 liên h�. 

—  MEc +� toàn ph-n: M<c tiêu và n5i dung c9a ho%t �5ng giáo d<c c< 

thG phù h2p v�i m<c tiêu và n5i dung c9a giáo d<c b�o v� môi tr�(ng, 

giáo d<c sJ d<ng n0ng l�2ng ti�t ki�m, hi�u qu� ho!c giáo d<c an 

toàn giao thông. 

—  MEc +� b� phSn: Chi có m5t hay m5t s� phBn c9a ho%t �5ng giáo d<c có 

m<c tiêu và n5i dung giáo d<c phù h2p v�i n5i dung giáo d<c b�o v� môi 

tr�(ng, giáo d<c sJ d<ng n0ng l�2ng ti�t ki�m, hi�u qu� ho!c giáo d<c 

an toàn giao thông. 
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—  MEc +� liên h�: M5t s� ho%t �5ng giáo d<c c< thG có n5i dung có thG liên 

h� v�i n5i dung giáo d<c b�o v� môi tr�(ng, giáo d<c sJ d<ng n0ng 

l�2ng ti�t ki�m, hi�u qu� ho!c giáo d<c an toàn giao thông. 

@�i v�i trC mBm non, do �!c thù c9a ho%t �5ng nên vi�c tích h2p, l+ng 

ghép n5i dung giáo d<c b�o v� môi tr�(ng, giáo d<c sJ d<ng n0ng l�2ng 

ti�t ki�m, hi�u qu� và giáo d<c an toàn giao thông vào các ho%t �5ng giáo 

d<c c9a trC ch� y'u ti'n hành ; mEc +� b� phSn và mEc +� liên h�. 

Hoạt động 3: Thiết kế hoạt động giáo dục lồng ghép nội dung 

giáo dục bảo vệ môi trường, giáo dục sử dụng năng lượng 

tiết kiệm, hiệu quả và giáo dục an toàn giao thông 

BKng kinh nghi�m giáo d<c c9a mình, anh (chH) hãy nêu và phân tích các 

b��c thi�t k� ho%t �5ng giáo d<c l+ng ghép n5i dung giáo d<c b�o v� môi 

tr�(ng, giáo d<c sJ d<ng n0ng l�2ng ti�t ki�m, hi�u qu� và giáo d<c an 

toàn giao thông. Cho ví d< minh h?a. 

— Các b��c: 
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— Ví d< minh ho%: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 B%n hãy �?c nh"ng thông tin d��i �ây �G có thêm thông tin v$ các b��c 

thi�t k� ho%t �5ng l+ng ghép nh"ng n5i dung giáo d<c trên vào các ho%t 

�5ng c9a trC � tr�(ng mBm non. 

THÔNG TIN PHẢN HỒI 

1. Các bước thiết kế hoạt động giáo dục lồng ghép nội dung giáo dục 

bảo vệ môi trường, giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu 

quả và giáo dục an toàn giao thông 

—  B Dc 1: Xác +Inh m�c tiêu giáo d�c b�o v� môi tr !ng, giáo d�c s$ d�ng 

n%ng l &ng ti't ki�m, hi�u qu� và giáo d�c an toàn giao thông 

@G xác �Hnh m<c tiêu giáo d<c b�o v� môi tr�(ng, giáo d<c sJ d<ng n0ng 

l�2ng ti�t ki�m, hi�u qu� và giáo d<c an toàn giao thông, giáo viên cBn 

c0n c8 vào: ch�.ng trình giáo d<c mBm non, �!c �iGm phát triGn tâm 

sinh lí, nh;n th8c c9a trC � tPng �5 tuFi. 

—  B Dc 2: Xác +Inh n�i dung giáo d�c b�o v� môi tr !ng, giáo d�c s$ d�ng 

n%ng l &ng ti't ki�m, hi�u qu� và giáo d�c an toàn giao thông 

TP m<c tiêu giáo d<c b�o v� môi tr�(ng, giáo d<c sJ d<ng n0ng l�2ng 

ti�t ki�m, hi�u qu� và giáo d<c an toàn giao thông, giáo viên xác �Hnh 

và l*a ch?n n5i dung c< thG v$ giáo d<c b�o v� môi tr�(ng, giáo d<c sJ 

d<ng n0ng l�2ng ti�t ki�m, hi�u qu� và giáo d<c an toàn giao thông 

cho trC. 
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—  B Dc 3: Ch�n nh@ng ch� +� phù h&p +/ có th/ l�ng ghép n�i dung giáo 

d�c b�o v� môi tr !ng, giáo d�c s$ d�ng n%ng l &ng ti't ki�m, hi�u qu� 

và giáo d�c an toàn giao thông m�t cách phù h&p, hi�u qu� 

Ch�.ng trình giáo d<c mBm non (m�i) ��2c thi�t k� theo h��ng tích 

h2p thông qua các ch9 �$ giáo d<c. Chính vì v;y, vi�c chuyGn t�i n5i 

dung giáo d<c b�o v� môi tr�(ng, giáo d<c sJ d<ng n0ng l�2ng ti�t ki�m, 

hi�u qu� và giáo d<c an toàn giao thông ��n v�i trC ��2c th*c hi�n bKng 

nhi$u hình th8c, trong �ó ch9 y�u ��2c th*c hi�n thông qua các ho%t 

�5ng ch0m sóc, giáo d<c trC theo 10 ch9 �$ giáo d<c là: Tr�(ng mBm non, 

B�n thân, Gia �ình, @5ng v;t, Th*c v;t, Ngh$ nghi�p, Ph�.ng ti�n giao 

thông, N��c và hi�n t�2ng thiên nhiên, Quê h�.ng — @#t n��c — Bác H+. 

@�i v�i trC 5 — 6 tuFi có thêm ch9 �$ Tr�(ng tiGu h?c. Mki ch9 �$ l%i có 

các ch9 �$ nhánh, giáo viên có thG khai thác n5i dung giáo d<c b�o v� 

môi tr�(ng, giáo d<c sJ d<ng n0ng l�2ng ti�t ki�m, hi�u qu� ho!c giáo 

d<c an toàn giao thông cho trC � các m8c �5 khác nhau.  

Ví d<: Ch9 �$ “T�t và mùa xuân”: Giáo viên có thG khai thác n5i dung 

giáo d<c b�o v� môi tr�(ng, giáo d<c sJ d<ng n0ng l�2ng ti�t ki�m hi�u 

qu�, giáo d<c an toàn giao thông nh� sau: 

—  Giáo d<c b�o v� môi tr�(ng: Giáo d<c trC phong t<c t;p quán t�t trong 

dHp T�t (d?n d[p, trang trí nhà cJa, ��(ng ph�/ngõ xóm, tr+ng cây nhân 

dHp �Bu xuân…), phê phán nh"ng t;p t<c không t�t ��i v�i môi tr�(ng 

(hái l5c �Bu xuân bKng vi�c ngWt lá, bC cành; t;p trung 0n u�ng và v8t rác 

bPa bãi t%i các �iGm vui ch.i công c5ng…). 

—  Giáo d<c sJ d<ng n0ng l�2ng ti�t ki�m hi�u qu�: sJ d<ng h2p lí l�.ng 

th*c, th*c phjm; 0n u�ng �i$u �5, h2p v� sinh trong ngày T�t. 

—  Giáo d<c an toàn giao thông: Giáo d<c trC truy$n th�ng t�t �[p trong 

ngày T�t (b� m[ �èo con t�i th0m, chúc T�t ông bà, h? hàng…), khi �i 

trên ��(ng cBn ch#p hành lu;t giao thông, nhWc b� (ho!c ng�(i l�n) 

không u�ng r�2u tr��c khi lái xe… Phê phán thói quen không t�t c9a 

nhi$u ng�(i trong ngày T�t (�èo 3, 4 ng�(i trên m5t chi�c xe máy, phóng 

nhanh, không �5i mm b�o hiGm khi tham gia giao thông…).  

Ví d<: Ch9 �$ “các hi�n t�2ng t* nhiên”, giáo viên có thG khai thác n5i 

dung giáo d<c b�o v� môi tr�(ng, giáo d<c sJ d<ng n0ng l�2ng ti�t ki�m 

hi�u qu�, giáo d<c an toàn giao thông nh� sau: 

—  Giáo d<c b�o v� môi tr�(ng: Cho trC tìm hiGu v$ ích l2i, tác h%i c9a các 

hi�n t�2ng t* nhiên: NWng, gió, m�a, bão…, tP �ó giáo d<c trC bi�t sJ 
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d<ng các bi�n pháp phòng tránh gió, nWng, m�a, lm (�5i mm, �eo khju 

trang, m!c áo m�a, không phá ho%i cây c�i…). 

—  Giáo d<c sJ d<ng n0ng l�2ng ti�t ki�m hi�u qu�: Giáo d<c trC bi�t ích l2i 

c9a các hi�n t�2ng t* nhiên: NWng, gió, m�a trong vi�c t%o ra các ngu+n 

n0ng l�2ng ph<c v< �(i s�ng sinh ho%t và s�n xu#t, tP �ó giáo d<c trC 

bi�t b�o v� và sJ d<ng ti�t ki�m các ngu+n n0ng l�2ng. 

Ví d<: Ch9 �$ @5ng v;t, th*c v;t. 

—  Giáo d<c b�o v� môi tr�(ng: Cho trC tìm hiGu v$ m�i quan h� qua l%i gi"a 

�5ng v;t, th*c v;t v�i môi tr�(ng s�ng và v�i con ng�(i, v$ ích l2i c9a 

�5ng v;t, th*c v;t ��i v�i con ng�(i, tP �ó giáo d<c trC bi�t tham gia 

ch0m sóc, b�o v� �5ng v;t, th*c v;t bKng m5t s� vi�c làm c< thG, phù 

h2p v�i b�n thân (lau lá, t��i cây, nhF cQ, không bC cành hái hoa/qu�, 

yêu quý, cho con v;t 0n…). 

—  Giáo d<c sJ d<ng n0ng l�2ng ti�t ki�m, hi�u qu�: Giáo d<c trC bi�t ích l2i 

c9a cây c�i ��i v�i �(i s�ng c9a con ng�(i (cây cho bóng mát, cây che 

m�a che nWng, h%n ch� lm l<t, cây t%o ra ngu+n nguyên li�u trong sinh 

ho%t và s�n xu#t…), tP �ó giáo d<c trC bi�t b�o v� và sJ d<ng ti�t ki�m 

các ngu+n n0ng l�2ng. 

B Dc 4: Xác +Inh ph Ang pháp và hình thEc +/ th.c hi�n n�i dung giáo 

d�c b�o v� môi tr !ng, giáo d�c s$ d�ng n%ng l &ng ti't ki�m, hi�u qu� 

và giáo d�c an toàn giao thông 

C0n c8 vào m<c tiêu, n5i dung l+ng ghép và ch9 �$ �ã l*a ch?n, giáo 

viên xác �Hnh ph�.ng pháp, hình th8c tF ch8c ho%t �5ng giáo d<c l+ng 

ghép n5i dung giáo d<c b�o v� môi tr�(ng, giáo d<c sJ d<ng n0ng l�2ng 

ti�t ki�m, hi�u qu� và giáo d<c an toàn giao thông cho phù h2p. 

B Dc 5: Ch�n nh@ng ho*t +�ng giáo d�c phù h&p +/ l�ng ghép vDi n�i 

dung, ph Ang pháp và hình thEc giáo d�c môi tr !ng, ti't ki�m n%ng 

l &ng, an toàn giao thông vba + &c xác +Inh  

Trong b��c này, c0n c8 vào m<c tiêu, n5i dung l+ng ghép, ch9 �$ giáo 

d<c và các ph�.ng pháp, hình th8c �ã l*a ch?n, giáo viên sL quy�t �Hnh 

l*a ch?n ho%t �5ng giáo d<c nào phù h2p nh#t �G l+ng ghép n5i dung 

giáo d<c b�o v� môi tr�(ng, giáo d<c sJ d<ng n0ng l�2ng ti�t ki�m, 

hi�u qu� và giáo d<c an toàn giao thông cho phù h2p và �%t hi�u qu� 

t�t nh#t. 
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2. Một số ví dụ minh họa các bước thiết kế hoạt động giáo dục lồng 

ghép nội dung bảo vệ môi trường, giáo dục sử dụng năng lượng 

tiết kiệm, hiệu quả và giáo dục an toàn giao thông 

*  Ví dE 1: Các b�1c thi�t k� hoLt ��ng giáo dEc tích h�p n�i dung giáo dEc 

b�o v� môi tr�%ng 

—  B��c 1: Xác �Hnh m<c tiêu 

+  TrC có ý th8c trong vi�c b�o v� môi tr�(ng, bi�t ��2c l2i ích c9a vi�c t;n 

d<ng các nguyên li�u trong thiên nhiên và nguyên li�u tái sJ d<ng �G 

làm �+ ch.i. 

—  B��c 2: Xác �Hnh n5i dung l+ng ghép: làm �+ ch.i tP các nguyên li�u 

trong thiên nhiên và nguyên li�u tái sJ d<ng. 

—  B��c 3: Ch?n ch9 �$ phù h2p v�i n5i dung l+ng ghép: Ch9 �$ “Tr�(ng 

mBm non”. 

—  B��c 4: Xác �Hnh ph�.ng pháp và hình th8c phù h2p v�i m<c tiêu, n5i 

dung l+ng ghép, ch9 �$ �ã ch?n. 

+  Th*c hành, tr�i nghi�m. 

+  Trò ch.i. 

+  Quan sát. 

+  @àm tho%i, trò chuy�n. 

—  B��c 5: Ch?n ho%t �5ng giáo d<c phù h2p �G l+ng ghép v�i n5i dung. 

Ho"t #�ng h$c (t"o hình): Bé t*p làm #� ch,i  

M�c +ích 

+  TrC làm ��2c m5t s� �+ ch.i tP các nguyên li�u. 

+  Rèn luy�n, c9ng c� kh n0ng t%o hình. 

+  Phát triGn s* sáng t%o, tinh thBn �oàn k�t… 

+  TrC có ý th8c trong vi�c b�o v� môi tr�(ng, bi�t ��2c l2i ích c9a vi�c t;n 

d<ng các nguyên li�u trong thiên nhiên và nguyên li�u tái sJ d<ng �G 

làm �+ ch.i. 

Chu`n bI 

—  M5t s� �+ ch.i m-u ��2c làm tP nguyên li�u trong thiên nhiên, nguyên 

li�u tái sJ d<ng. 
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—  M5t s� nguyên li�u �G trC làm �+ ch.i (nguyên li�u do ph< huynh thu 

gom giúp và cô, trC cùng s�u tBm), bao g+m: 

+  Nguyên li�u mua s�n: gi#y th9 công, gi#y trang kim, kim sa, dây ruy 

b0ng, �#t n!n... 

+  Nguyên v;t li�u tái sJ d<ng: m5t s� gi#y báo cm, các lo%i vQ chai, l?, h5p. 

+  Nguyên v;t li�u trong thiên nhiên: các lo%i h5t h%t, lá cây, hoa, c9, qu�; 

tre, n8a, dây �ay, cói, r.m, râu ngô; sQi, �á, cát, cành cây khô; vQ (�c, 

ngao, trai, h�n...). 

—  M5t s� d<ng c<: kéo, h+ dán, bút màu, b0ng dính hai m!t, kh0n lau tay... 

Ti'n hành 

Giáo viên Tr1 

* HoLt ��ng 1: Trò chuy�n g�i mJ, tLo tâm th� cho trI 

— Cho trC hát và v;n �5ng m5t cách t* nhiên theo 

bài hát “R��c �èn d��i tr0ng...”. 

— Trò chuy�n v�i trC: SWp ��n T�t trung thu r+i, 

chúng mình sL chujn bH gì �G vui ch.i trong ngày 

T�t nhi? 

→ G2i ý �G trC làm �+ ch.i. 

* HoLt ��ng 2: TrI quan sát mOu g�i ý 

— Cho trC xem m5t s� �+ ch.i do cô và các b%n (ho!c 

các anh chH � khóa tr��c) �ã làm. Trò chuy�n v�i trC 

v$ �+ ch.i �ó là gì? Cách làm, nguyên v;t li�u cBn sJ 

d<ng c9a mki lo%i �+ ch.i? (Ví d<: TP lõi cu5n gi#y v� 

sinh con th#y các b%n �ã làm �+ ch.i gì �ây? Con 

nghh xem mình còn có thG làm �+ ch.i nào khác 

cmng tP nguyên li�u này? Làm nh� th� nào?) 

— HQi trC v$ d* �Hnh (@Hnh làm �+ ch.i gì? Làm nh� 

th� nào?), khuy�n khích các ý t��ng sáng t%o c9a 

trC. N�u trC có ý t��ng m�i v$ cách làm m-u �+ 

ch.i, hBu nh� các trC trong l�p ch�a bi�t làm ho!c 

trong quá trình làm cBn ��n các kh n0ng khó, trC g!p 

khó kh0n thì cô cBn có s* h��ng d-n và giúp �� trC 

khi cBn thi�t. 

 

— TrC hát và v;n �5ng 

m5t cách tho�i mái. 

— TrC tr� l(i. 

 

 

 

 

— TrC ng+i quan sát và tr� 

l(i câu hQi c9a cô (theo 

hình th8c t;p thG và 

kho�ng 4 — 5 cá nhân trC). 

 

 

 

— Kho�ng 5 — 6 cá nhân 

trC tr� l(i. 
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Giáo viên Tr1 

* HoLt ��ng 3: TrI th4c hành làm �N chZi 

Giáo viên tF chEc cho tr7 v� các nhóm (mgi nhóm 

kho�ng 5 — 6 tr7) +/ làm +� chAi  

— Trong lúc trC làm, giáo viên khuy�n khích trC �!t 

tên �+ ch.i mình làm. V�i nh"ng trC kh n0ng ch�a 

t�t, giáo viên �5ng viên và giúp �� trC khi cBn thi�t, 

v�i nh"ng trC khá, giáo viên khuy�n khích trC sáng 

t%o các chi ti�t c9a �+ ch.i.  

— TrC tr�ng bày �+ ch.i làm ��2c c9a mình/nhóm 

mình. 

* HoLt ��ng 4: Nh"n xét 

— T;p trung c� l�p �G tham quan s�n phjm c9a  

các nhóm. 

— H��ng d-n trC nh;n xét, �ánh giá s�n phjm c9a 

trC/nhóm trC. 

Giáo viên �!t câu hQi cho trC: 

— Con thích �+ ch.i nào? @+ ch.i ��2c làm tP 

nguyên li�u gì? Nguyên li�u �ó l#y tP �âu? Con c�m 

th#y nh� th� nào trong lúc t* làm �+ ch.i theo ý 

thích c9a mình?  

* Giáo viên k�t lu;n: Nh"ng �+ dùng cm có thG tái sJ 

d<ng �G làm �+ ch.i, khuy�n khích trC v$ nhà cùng 

b� m[ thu gom �+ dùng cm �G mang t�i l�p cho các 

b%n cùng làm �+ ch.i. 

— Cho c� l�p ch.i v�i nh"ng �+ ch.i trC vPa làm ��2c. 

— H��ng d-n trC thu d?n �+ dùng g?n gàng và rJa 

tay s%ch sL. 

 

— TrC v$ các nhóm làm  

�+ ch.i theo cá nhân 

ho!c nhóm. 

 

 

 

 

 

 

— T* trC tr�ng bày �+ ch.i 

c9a mình làm ��2c. 

— TrC �8ng t;p trung, 

quan sát và nh;n xét s�n 

phjm c9a nhau. 

 

— TrC tr� l(i theo hình 

th8c cá nhân (kho�ng 4 — 

5 trC) và t;p thG. 

 

 

 

 

— TrC cùng nhau ch.i v�i 

các �+ ch.i vPa t* làm, 

sau �ó thu d?n �+ dùng 

và rJa tay s%ch sL. 

Phân tích: 

—  Ho%t �5ng l+ng ghép: Ho%t �5ng h?c 

—  N5i dung l+ng ghép: Giáo d<c b�o v� môi tr�(ng 

—  M8c �5 l+ng ghép: B5 ph;n 
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*  Ví dE 2: Các b�1c thi�t k� hoLt ��ng giáo dEc lNng ghép n�i dung an 

toàn giao thông 

—  B��c 1: Xác �Hnh m<c tiêu giáo d<c an toàn giao thông. 

+  TrC làm quen v�i Lu;t Giao thông, nh;n bi�t hành vi �úng, ch�a �úng 

v�i Lu;t Giao thông. 

+  TrC ��2c th*c hành tr�i nghi�m tình hu�ng �i b5 qua ��(ng. 

—  B��c 2: Xác �Hnh n5i dung giáo d<c an toàn giao thông.  

—  B��c 3: Ch?n ch9 �$ phù h2p v.i n5i dung l+ng ghép: Ch9 �$ “Giao thông”. 

—  B��c 4: Xác �Hnh ph�.ng pháp và hình th8c phù h2p v�i m<c tiêu, n5i 

dung l+ng ghép, ch9 �$ �ã ch?n. 

+  Tr�i nghi�m. 

+  Trò ch.i. 

+  Quan sát. 

+  Trò chuy�n. 

—  B��c 5: Ch?n ho%t �5ng giáo d<c phù h2p �G l+ng ghép v�i n5i dung. 

Ho"t #�ng vui ch,i — Trò ch,i h$c t*p “Nói xem ai #úng ai sai” và trò 

ch,i #óng k<ch “Chúng mình cùng sang #�?ng”  

Chu`n bI 

—  M5t s� b8c tranh/�nh tình hu�ng tham gia giao thông (xem Ph< l<c). 

—  Mô hình ngã t� ��(ng ph�, m5t bé �óng làm chú c�nh sát giao thông, cô 

giáo và m5t nhóm trC �óng vai ng�(i �i b5 qua ��(ng. 

Ti'n hành 

Giáo viên gi. tranh cho trC xem. Trò chuy�n v�i trC v$ các nhân v;t/tình 

hu�ng trong tranh/�nh. Ví d<: M?i ng�(i �ang làm gì? B%n trai �ang  

làm gì? B%n gái �ang làm gì? Ai tham gia giao thông �úng lu;t? Ai sai?  

Vì sao? 

Sau khi trò chuy�n v�i trC, giáo viên nh#n m%nh: Các con không ��2c 

�i b5 d��i lòng ��(ng, mà ph�i �i trên via hè (ho!c �i sát mép ��(ng 

bên tay ph�i — ��i v�i nh"ng n.i không có via hè). Khi mu�n �i qua 

��(ng, các con không ��2c �i m5t mình mà ph�i có ng�(i l�n dWt 

ho!c �i cùng. 

Cho trC th*c hành “Chúng mình cùng sang ��(ng” 
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Cô giáo �óng vai m[, m(i hai trC �óng vai “con” lên ch.i thJ. Khi 

nhìn th#y hi�u l�nh c9a chú c�nh sát cho phép ng�(i �i b5 sang 

��(ng, hai “con” ph�i nWm tay (ho!c �i th;t sát ng�(i “m[”) �G cùng 

sang ��(ng. 

Nh"ng lBn ch.i sau, cô giáo cho trC t* ch.i v�i nhau, �Fi vai 

“m[/b�/con”. Cô và các trC quan sát, phát hi�n, nhWc nh� nh"ng trC 

ch�a th*c hi�n �úng. 

Vào m?i th(i �iGm thích h2p (nh� d%o ch.i, tham quan) giáo viên có thG 

d-n trC ra ��(ng, cho trC tr*c ti�p tham gia giao thông và tr�i nghi�m 

tình hu�ng th*c (Ví d<: @i b5 thì �i � phBn ��(ng nào, �i ô tô xe máy thì 

�i � phBn ��(ng nào; Khi mu�n sang ��(ng thì ph�i làm gì? CBn �i nh� 

th� nào cho an toàn...). 

Phân tích 

—  Ho%t �5ng l+ng ghép: Ho%t �5ng vui ch.i. 

—  N5i dung l+ng ghép: Giáo d<c an toàn giao thông. 

+  M5t s� PTGT quen thu5c. 

+  An toàn khi �i b5, khi �i trên các PTGT, khi vui ch.i. 

—  M8c �5 l+ng ghép: B5 ph;n. 

*  Ví dE 3: Các b�1c thi�t k� hoLt ��ng giáo dEc lNng ghép hai n�i dung: 

giáo dEc b�o v� môi tr�%ng và giáo dEc s] dEng ti�t ki�m n�ng l��ng 

—  B��c 1: Xác �Hnh m<c tiêu giáo d<c b�o v� môi tr�(ng và giáo d<c sJ 

d<ng ti�t ki�m n0ng l�2ng: Giáo d<c trC b�o v� môi tr�(ng, bi�t yêu quý, 

ch0m sóc cây; sJ d<ng ti�t ki�m n��c. 

—  B��c 2: Xác �Hnh n5i dung giáo d<c b�o v� môi tr�(ng và giáo d<c sJ 

d<ng ti�t ki�m n0ng l�2ng: SJ d<ng h2p lí n��c, ti�t ki�m n��c. 

—  B��c 3: Ch?n ch9 �$ phù h2p v.i n5i dung l+ng ghép: Ch9 �$  

“Th*c v;t”. 

—  B��c 4: Xác �Hnh ph�.ng pháp và hình th8c phù h2p v�i m<c tiêu, n5i 

dung l+ng ghép, ch9 �$ �ã ch?n. 

+  Tr�i nghi�m.  

+  Quan sát. 

+  Trò chuy�n. 

—  B��c 5: Ch?n ho%t �5ng giáo d<c phù h2p �G l+ng ghép v�i n5i dung. 
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Ho"t #�ng lao #�ng — Bé ch�m sóc v�?n cây  

M�c +ích 

+  Phát triGn kh n0ng quan sát, b+i d��ng xúc c�m, tình c�m và giáo d<c 

lòng yêu lao �5ng � trC. 

+  Giáo d<c trC b�o v� môi tr�(ng, bi�t yêu quý, ch0m sóc cây; sJ d<ng ti�t 

ki�m n��c. 

Chu`n bI 

—  Kéo, rF �*ng lá úa, các d<ng c< �G x�i �#t quanh g�c cây (bay, cu�c, xCng 

con...), d<ng c< �G t��i n��c cho cây. 

—  QuBn áo, trang ph<c c9a cô và trC g?n gàng, phù h2p v�i th(i ti�t. 

Ti'n hành 

—  Ho%t �5ng ��2c ti�n hành t%i v�(n tr�(ng. Giáo viên ch?n th(i �iGm 

thích h2p. 

—  Giáo viên chia s� trC thành 3 nhóm (mki nhóm có kho�ng 4 — 5 trC). Mki 

nhóm th*c hi�n m5t công vi�c: x�i �#t, tia lá úa, t��i n��c cho cây. 

Giáo viên h��ng d-n trC �i xung quanh v�(n cây (n�u v�(n r5ng thì trC 

�i quanh các lu�ng cây), quan sát và cWt tia nh"ng lá ng� màu vàng úa, 

nâu �en. N�u trC nhìn th#y sâu thì có thG dùng que �G bWt sâu ho!c g?i 

cô giáo �G cô giúp.  

Giáo viên h��ng d-n nhóm trC x�i �#t, dùng m5t d<ng c< (bay, cu�c 

xCng con...) khL x�i cho t.i phBn �#t quanh g�c cây. X�i �#t cách xa g�c 

cây kho�ng 8 — 10cm ho!c xa h.n (tu} tPng lo%i cây và cây to — nhQ khác 

nhau) �G không làm �8t r' cây và khi t��i n��c sL ng#m ��2c xu�ng g�c 

cây. Nh"ng cây nào có �#t d��i g�c bH khô/c8ng l%i m�i cBn x�i còn n�u 

�#t �ã t.i x�p thì không cBn x�i. 

Giáo viên l#y n��c vào bình t��i và h��ng d-n trC t��i cây. L�2ng n��c 

t��i, cách t��i phù h2p v�i tPng lo%i cây, tuFi cây và phù h2p v�i th(i ti�t 

(cây nhQ, y�u không nên t��i m%nh tay �G cây không bH gãy d;p), t��i 

n��c vPa ph�i, không t��i quá nhi$u vPa làm cho cây bH ch�t, vPa gây 

lãng phí n��c. N�u không có bình t��i, giáo viên xách n��c giúp trC và 

h��ng d-n trC dùng gáo �G múc n��c t��i. Khi t��i cho cây, trC sL hình 

dung nh� �ang cho “b%n cây” u�ng n��c, trC sL trò chuy�n v�i cây, ngWm 

nhìn nh"ng chi�c lá xanh m��t, nhQ xíu �ang l�n lên tPng ngày, nh"ng 

chi�c lá cây rung rinh trong gió khi�n cho trC có c�m giác “b%n cây” �ang 
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c�m th#y r#t mát mC, h%nh phúc… Trong lúc t* mình ch0m sóc cây, t* 

trC sL nh;n ra: Cây xanh �ã l�n lên và phát triGn nh� th� nào. 

Giáo viên h��ng d-n trC bQ nh"ng chi�c lá úa vPa ��2c cWt vào thùng rác. 

Sau khi trC hoàn thành công vi�c lao �5ng, giáo viên cho trC �8ng ngWm 

v�(n cây và c�m nh;n s* lao �5ng c9a trC sL giúp cây t�.i t�t, mau l�n, 

chóng ra hoa, k�t qu�. 

Giáo viên h��ng d-n trC rJa tay s%ch sL sau buFi lao �5ng. Trong lúc trC 

rJa tay, giáo viên k�t h2p giáo d<c trC sJ d<ng n��c ti�t ki�m (v!n vòi 

n��c vPa �9, rJa tay s%ch sL, không vjy n��c tung tóe…). 

Phân tích: 

—  Ho%t �5ng l+ng ghép: Ho%t �5ng lao �5ng (lao �5ng t;p thG). 

—  N5i dung l+ng ghép: Giáo d<c b�o v� môi tr�(ng, giáo d<c sJ d<ng ti�t 

ki�m n0ng l�2ng. 

M8c �5 l+ng ghép: B5 ph;n. 

*  Ví dE 4: Các b�1c thi�t k� hoLt ��ng giáo dEc lNng ghép 2 n�i dung: giáo 

dEc b�o v� môi tr�%ng và giáo dEc an toàn giao thông.  

—  B��c 1: Xác �Hnh m<c tiêu giáo d<c b�o v� môi tr�(ng và giáo d<c an 

toàn giao thông:  

+  Giúp trC nh;n bi�t danh lam thWng c�nh � �Ha ph�.ng, tP �ó góp phBn 

giúp trC thêm yêu quê h�.ng �#t n��c, kh.i g2i lòng t* hào. 

+  Giáo d<c trC có ý th8c b�o v� môi tr�(ng, trân tr?ng các giá trH truy$n th�ng. 

+  Giáo d<c trC bi�t gi" an toàn khi �i trên các ph�.ng ti�n giao thông. 

—  B��c 2: Xác �Hnh n5i dung giáo d<c b�o v� môi tr�(ng và giáo d<c an 

toàn giao thông: L2i ích c9a danh lam thWng c�nh, l2i ích c9a vi�c bi�t 

gi" an toàn khi �i trên các ph�.ng ti�n giao thông. 

—  B��c 3: Ch?n ch9 �$ phù h2p v�i n5i dung l+ng ghép: Ch9 �$ “Quê h�.ng 

�#t n��c”. 

—  B��c 4: Xác �Hnh ph�.ng pháp và hình th8c phù h2p v�i m<c tiêu, n5i 

dung l+ng ghép, ch9 �$ �ã ch?n. 

+  Tr�i nghi�m.  

+  Quan sát. 

+  Trò chuy�n. 

—  B��c 5: Ch?n ho%t �5ng giáo d<c phù h2p �G l+ng ghép v�i n5i dung.  
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Ho"t #�ng d"o ch,i/tham quan: Tham quan danh lam thCng c nh/di 

tích l<ch s� D #<a ph�,ng 

Chu`n bI 

—  Liên h� tr��c v�i ban qu�n lí khu tham quan (n�u cBn). 

—  Ph�i h2p v�i h5i ph< huynh c9a tr�(ng/l�p �G m(i ph< huynh cùng 

tham gia ho%t �5ng tham quan. 

—  QuBn áo, mm, �+ dùng cá nhân c9a cô và trC g?n gàng, phù h2p v�i th(i ti�t. 

—  N�u có �i$u ki�n có thG cho trC xem tr��c b0ng hình, tranh �nh v$ m5t 

vài hình �nh c9a n.i sL ��n tham quan �G kh.i g2i h8ng thú và trí tò mò 

khám phá c9a trC.  

—  NhWc nh� tr��c cho trC v$ nh"ng vi�c không ��2c làm t%i n.i ��n tham 

quan (không ch%y nh�y, c�(i �ùa gây +n ào, không v8t rác bPa bãi...). 

Ti'n hành 

—  Giáo viên bao quát trC. Trên ��(ng �i tP tr�(ng/l�p t�i n.i tham quan, 

giáo viên k�t h2p giáo d<c an toàn giao thông cho trC (Ví d<: Khi �i ô tô 

ph�i ng+i yên trên gh�, không ch%y nh�y, không thò tay, cF ra khQi cJa sF 

c9a xe khi xe �ang ch%y...). 

—  Khi ��n n.i tham quan, giáo viên tF ch8c cho trC quan sát, trò chuy�n 

v�i trC v$ lHch sJ, vH trí, nh"ng �!c �iGm nFi b;t c9a danh lam/di tích. T%o 

c. h5i �G trC nói v$ nh"ng c�m nh;n ho!c hiGu bi�t c9a mình v$ danh 

lam/di tích tham quan.  

—  Giáo viên nhWc nh� �G trC không ��2c ch%y nh�y, c�(i �ùa gây +n ào, 

không s( nghHch, vL vi�t lên các �+ v;t, di tích; nhWc trC không 0n u�ng 

và v8t rác bPa bãi ra n.i tham quan, không hái hoa, bC cành, d-m lên bãi 

cQ (n�u có quy �Hnh c#m). N�u trC có nhu cBu �i v� sinh, giáo viên nhWc 

nh� và h��ng d-n trC �i v� sinh �úng n.i quy �Hnh. 

—  Sau khi v$, khi trC �ã nghi ng.i tho�i mái, khQe khoWn, giáo viên trò 

chuy�n cùng trC �G trC có c. h5i ��2c g2i nh�, nói lên c�m nh;n c9a 

mình và khWc sâu #n t�2ng v$ n.i tham quan. Sau �ó giáo viên khuy�n 

khích trC vL l%i hình �nh c9a di tích/danh lam vPa ��2c ��n th0m. 

Phân tích: 

—  Ho%t �5ng l+ng ghép: Ho%t �5ng th0m quan. 

—  N5i dung l+ng ghép: Giáo d<c b�o v� môi tr�(ng, giáo d<c an toàn giao thông. 

—  M8c �5 l+ng ghép: B5 ph;n. 
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Hoạt động 4: Điều kiện để thực hiện nội dung giáo dục bảo vệ 

môi trường, giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu 

quả và giáo dục an toàn giao thông cho trẻ mầm non 

BKng kinh nghi�m giáo d<c c9a mình, anh (chH) hãy nêu và phân tích 

nh"ng �i$u ki�n cBn thi�t �G th*c hi�n n5i dung giáo d<c b�o v� môi 

tr�(ng, giáo d<c sJ d<ng n0ng l�2ng ti�t ki�m hi�u qu� và giáo d<c an 

toàn giao thông cho trC mBm non có hi�u qu�. 

— V$ phía trC: 

 

 

 

  

— V$ phía giáo viên: 

 

 

 

  

— V$ c. s� v;t ch#t: 

 

 

 

  

— V$ s* ph�i h2p các l*c l�2ng giáo d<c: 

 

 

 

  

 

B%n hãy �?c nh"ng thông tin d��i �ây �G hiGu thêm v$ nh"ng �i$u ki�n 

th*c hi�n l+ng ghép các n5i dung giáo d<c trên vào tPng ho%t �5ng c9a 

trC � tr�(ng mBm non. 
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THÔNG TIN PHẢN HỒI 

1. Điều kiện về trẻ 

TrC là ch9 thG c9a quá trình giáo d<c, vì v;y �G tF ch8c các ho%t �5ng 

giáo d<c b�o v� môi tr�(ng, giáo d<c sJ d<ng n0ng l�2ng ti�t ki�m hi�u 

qu� và giáo d<c an toàn giao thông có hi�u qu�, b�n thân trC ph�i ��2c 

ch0m sóc nuôi d��ng t�t, phát triGn thG ch#t cân ��i, có s8c khQe �G 

tr%ng thái tinh thBn luôn tho�i mái, tích c*c tham gia vào các ho%t �5ng 

vui ch.i, h?c t;p, lao �5ng và các ho%t �5ng sinh ho%t hKng ngày � 

tr�(ng mBm non. Ngoài ra, trC ��2c cung c#p v�n tri th8c, kh n0ng nh#t 

�Hnh �G tham gia vào các ho%t �5ng b�o v� môi tr�(ng, b�o v� và sJ 

d<ng ti�t ki�m ngu+n n0ng l�2ng và ��m b�o an toàn giao thông. 

2. Điều kiện về giáo viên 

Giáo viên mBm non là ng�(i tr*c ti�p tF ch8c các ho%t �5ng giáo d<c b�o 

v� môi tr�(ng, giáo d<c sJ d<ng ti�t ki�m ngu+n n0ng l�2ng và giáo d<c 

an toàn giao thông cho trC. @i$u này có nghha là giáo viên l;p k� ho%ch, 

chujn bH n5i dung, l*a ch?n ph�.ng pháp, chujn bH các �i$u ki�n 

ph�.ng ti�n �G tF ch8c ho%t �5ng giáo d<c phù h2p v�i trC. Nh� v;y, �G 

vi�c giáo d<c b�o v� môi tr�(ng, giáo d<c sJ d<ng ti�t ki�m ngu+n n0ng 

l�2ng và giáo d<c an toàn giao thông cho trC có hi�u qu�, giáo viên cBn: 

*  V� ki'n thEc 

—  Có ki�n th8c c. b�n, phong phú v$ các lhnh v*c liên quan t�i cu5c s�ng hKng 

ngày c9a trC (v$ khoa h?c t* nhiên, khoa h?c xã h5i…); bi�t gi�i thích m�i liên 

h� gi"a các s* v;t, hi�n t�2ng xung quanh (nh#t là � �Ha ph�.ng mình). 

—  NWm ��2c �!c �iGm tâm sinh lí c9a trC, m<c �ích, n5i dung, ph�.ng 

pháp, cách th8c tF ch8c các ho%t �5ng ch0m sóc giáo d<c trC �G tF ch8c 

ho%t �5ng giáo d<c b�o v� môi tr�(ng, giáo d<c sJ d<ng ti�t ki�m ngu+n 

n0ng l�2ng và giáo d<c an toàn giao thông phù h2p v�i trC. 

*  V� kG n%ng 

—  Có kh n0ng khai thác n5i dung giáo d<c b�o v� môi tr�(ng, giáo d<c sJ 

d<ng ti�t ki�m ngu+n n0ng l�2ng và giáo d<c an toàn giao thông trong 

ch�.ng trình giáo d<c mBm non, �+ng th(i sJ d<ng thành th%o các 

ph�.ng pháp, bi�n pháp, hình th8c giáo d<c trC. 

—  Có kh n0ng phát hi�n và t%o tình hu�ng trong cu5c s�ng th*c hKng ngày 

c9a trC � tr�(ng mBm non �G giáo d<c trC b�o v� môi tr�(ng, sJ d<ng ti�t 

ki�m n0ng l�2ng và an toàn giao thông m5t cách hi�u qu�. 
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—  NWm ��2c cách tr+ng m5t s� lo%i cây, cách gieo h%t, ch0m sóc cây, con 

v;t nuôi �G h��ng d-n trC khi cBn thi�t. 

*  V� thái +� 

Do �!c �iGm c9a trC là trC h?c thông qua cu5c s�ng th*c, h?c qua bWt ch��c, 

vì v;y �G giúp trC có nh"ng ki�n th8c, kh n0ng và hình thành thói quen b�o v� 

môi tr�(ng, sJ d<ng ti�t ki�m n0ng l�2ng và an toàn giao thông phù h2p v�i 

kh� n0ng c9a trC, b�n thân giáo viên và các cán b5 trong tr�(ng ph�i luôn 

g�.ng m-u, luôn có ý th8c, thái �5 và hành vi t�t b�o v� môi tr�(ng, �G tr� 

thành t#m g�.ng cho trC h?c theo. @+ng th(i giáo viên luôn có ý th8c h��ng 

d-n và nhWc nh� trC kiên trì th*c hi�n trong nh"ng vi�c làm hKng ngày.  

3. Điều kiện về cơ sở vật chất 

*  Nhà tr !ng 

—  Nhà tr�(ng ph�i t%o ra môi tr�(ng xanh, s%ch, �[p, an toàn, ti�t ki�m; 

xây d*ng môi tr�(ng thiên nhiên trong lành, s%ch sL, phong phú và t%o 

m?i �i$u ki�n �G trC ��2c gBn gmi v�i thiên nhiên. 

—  Tr+ng nhi$u lo%i cây khác nhau: Cây cho bóng mát, cây 0n qu�, cây 

hoa/cây c�nh, cây rau, cQ... Trong v�(n tr�(ng cBn dành riêng chk �G 

cho trC t* tr+ng, ch0m sóc cây. 

—  Có khu nhà �G xe g?n gàng, ng0n nWp, có khu nuôi m5t s� con v;t (cá, 

chim...). Tuy nhiên, khu v*c này cBn ��m b�o v� sinh và an toàn cho trC. 

—  @!t thùng rác � nhi$u n.i �G trC và ph< huynh v8t rác thu;n ti�n. Thùng 

rác có nWp �;y, có hình thù h#p d-n �G thu hút trC. Rác ph�i ��2c �F 

th�(ng xuyên và rJa s%ch thùng hKng ngày.  

—  Có �By �9 n��c s%ch, nhà v� sinh cho trC. Phòng/l�p ��m b�o cho trC vui 

ch.i, h?c t;p. 

—  TF ch8c cho trC cùng tham gia các ho%t �5ng lao �5ng: thu gom rác, nh!t 

lá r<ng � sân tr�(ng, ch0m sóc cây, v;t nuôi � v�(n tr�(ng (cho con v;t 

0n, tr+ng/gieo h%t, t��i cây, nh!t lá héo úa, lau lá...). 

*  Nhóm/lDp 

—  Có góc thiên nhiên �G trC gieo h%t/tr+ng cây, làm thí nghi�m v$ s* phát 

triGn c9a cây. 

—  Có �By �9 các �+ dùng ph<c v< cho vi�c v� sinh nhóm/l�p (chFi, thùng 

�*ng rác, chFi lau sàn, bình t��i cây...) và ch0m sóc trC (bình �*ng n��c, 

giá ph.i kh0n m!t, ca, c�c u�ng n��c...). 

—  @+ dùng, d<ng c< trong l�p sWp x�p g?n gàng, ng0n nWp, d' l#y, d' c#t. 
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4. Sự phối hợp giữa nhà trường/lớp với gia đình, cộng đồng trong giáo 

dục bảo vệ môi trường, giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm, 

hiệu quả và giáo dục an toàn giao thông 

Vi�c giáo d<c b�o v� môi tr�(ng, giáo d<c sJ d<ng ti�t ki�m ngu+n 

n0ng l�2ng và giáo d<c an toàn giao thông cho trC không chi th*c hi�n 

� tr�(ng mBm non mà cBn ��2c ti�p t<c giáo d<c � trong gia �ình, 

ngoài xã h5i. Vì v;y, quá trình giáo d<c trên cBn có s* ph�i h2p ch!t 

chL gi"a gia �ình, nhà tr�(ng và xã h5i �G có ��2c s* th�ng nh#t v$ 

yêu cBu, n5i dung, ph�.ng pháp, hình th8c giáo d<c trC. Vi�c ph�i 

h2p này ��2c th*c hi�n ch9 y�u thông qua các buFi h?p ph< huynh, 

trong th(i gian �ón/tr� trC, các buFi sinh ho%t chuyên �$ ho!c b�ng 

tin tuyên truy$n dành cho ph< huynh. Các ho%t �5ng có thG ph�i h2p 

th*c hi�n nh�: tF ch8c các h5i thi (V í d<: h5i thi tìm hiGu v$ ph�.ng 

ti�n, lu;t giao thông), các buFi tuyên truy$n cF �5ng cùng h��ng 8ng 

hành �5ng b�o v� môi tr�(ng, gi" gìn v� sinh (Ví d<: h5i thi các gia 

�ình làm �+ ch.i tP nguyên v;t li�u ph� th�i, các gia �ình h��ng 8ng 

gi( trái �#t, rJa tay bKng xà phòng và n��c s%ch, cùng nhau d?n d[p 

tr�(ng l�p, khu ph� và tr+ng cây xanh...). 

ĐÁNH GIÁ NỘI DUNG 3 

Bài tSp 1: Anh (chH) hãy �?c ví d< sau �ây. 

Ví d�: Thi�t k� ho%t �5ng giáo d<c l+ng ghép n5i dung giáo d<c sJ d<ng 

ti�t ki�m n0ng l�2ng.  

B��c 1: Xác �Hnh m<c tiêu giáo d<c sJ d<ng n0ng l�2ng ti�t ki�m, hi�u 

qu�: KG ��2c l2i ích và tác h%i c9a gió. 

B��c 2: Xác �Hnh n5i dung giáo d<c sJ d<ng n0ng l�2ng ti�t ki�m, hi�u 

qu�: L2i ích và tác h%i c9a gió. 

Anh (chH) hãy thi�t k� ti�p các b��c 3, 4 và 5 �G giáo d<c sJ d<ng ti�t 

ki�m n0ng l�2ng cho trC mBm non (5 — 6 tuFi). 

Bài tSp 2: Anh (chH) hãy t* l*a ch?n và thi�t k� m5t ho%t �5ng giáo d<c �G 

giáo d<c b�o v� môi tr�(ng, giáo d<c sJ d<ng n0ng l�2ng ti�t ki�m, hi�u 

qu� ho!c giáo d<c an toàn giao thông cho trC mBm non. 

Bài tSp 3: Hãy �?c hai câu chuy�n ngWn (xem Ph< l<c 1) sau �ó anh (chH) 

hãy t* nghh ra các mju truy�n ngWn (ho!c tình hu�ng) t�.ng t* �G giáo 

d<c trC b�o v� môi tr�(ng, sJ d<ng n0ng l�2ng ti�t ki�m hi�u qu� ho!c 

an toàn giao thông. 
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D. KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ 

Bài tSp 1: D*a trên thông tin ph�n h+i c9a mki ho%t �5ng trên �ây và 

nh"ng thông tin mà b%n �?c ��2c, b%n hãy vL s. �+, b�n �+ t� duy ho!c 

vi�t m5t �o%n tFng k�t (kho�ng 2 trang A4) v$ v#n �$ giáo d<c b�o v� môi 

tr�(ng, giáo d<c sJ d<ng n0ng l�2ng ti�t ki�m, hi�u qu� ho!c giáo d<c 

an toàn giao thông cho trC mBm non. 

Bài tSp 2: Hãy s�u tBm các b8c tranh có n5i dung liên quan t�i v#n �$ 

b�o v� môi tr�(ng, sJ d<ng n0ng l�2ng ti�t ki�m hi�u qu� ho!c an toàn 

giao thông r+i sWp x�p các b8c tranh �ó và kG thành m5t câu chuy�n theo 

trí t��ng t�2ng c9a b%n. 

THÔNG TIN PHẢN HỒI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sơ đồ tư duy về môi trường 

 

�nh h��ng  

c9a môi tr�(ng 

bH ô nhi'm 

Nguyên nhân 

gây ô nhi'm 

môi tr�(ng 

Các hành �5ng  

b�o v� môi tr�(ng 

Môi tr�(ng 

c9a chúng ta 

— Tr+ng cây xanh. 

— Không v8t rác bPa bãi. 

— Dùng �i�n, n��c ti�t ki�m. 

— SJ d<ng ph�.ng ti�n giao thông công c5ng, h%n ch� 

sJ d<ng ph�.ng ti�n giao thông cá nhân. 

… 

— Con ng�(i: S8c khQe gi�m sút, 

tuFi th? gi�m, nhi$u dHch b�nh 

m�i xu#t hi�n. 

— B0ng tan, n��c biGn dâng,  

h%n hán, lm h<t, di�n tích �#t 

li$n bH thu h[p, nhi�t �5 trái �#t 

t0ng lên… 

— @5ng v;t, th*c v;t bH ch�t, m5t 

s� loài bH tuy�t ch9ng… 

— Khói b<i tP nhà máy, xí nghi�p. 

— Khí th�i, khói b<i tP các ph�.ng 

ti�n giao thông. 

— Hóa ch#t (thu�c trP sâu, thu�c 

b�o v� th*c v;t, thu�c di�t cQ, 

thu�c kích thích t0ng tr��ng…). 

— Rác th�i, n��c th�i. 

— Ch!t phá rPng. 

… 
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E. PHỤ LỤC 

1. PHỤ LỤC 1 

* Câu chuyện 1 

M5t buFi chi$u, Bông ��2c m[ d-n ra v�(n ch.i. Ngoài v�(n có r#t nhi$u 

cQ cây hoa lá, nhi$u loài b��m ong, chu+n chu+n bay l�2n. Bông thích 

quá, th� là ngay buFi chi$u hôm sau, Bông r9 m#y b%n trong ngõ mang 

theo v2t ra v�(n �G bWt chu+n chu+n, b�.m b��m v$ nhà ch.i, nhân ti�n 

khoe v�i các b%n trong l�p v$ b5 s�u t;p các loài b��m �9 màu. M5t lát 

sau, Bông và các b%n �ã bWt ��2c r#t nhi$u chu+n chu+n, b�.m b��m 

màu sWc s!c s� �G �By m5t cái l? th9y tinh. Bông �;y ch!t mi�ng l? l%i �G 

ngày mai sL mang t�i l�p cho các b%n xem. Sáng hôm sau khi Bông tinh 

d;y, nh"ng chú b��m r*c r� xinh �[p hôm qua �ã nKm b[p d��i �áy l?, 

chúng �ã bH ch�t. Bông bu+n lWm, bé khóc vì th�.ng các chú b��m. 

Câu hNi và ho*t +�ng m; r�ng 

—  Vì sao nh"ng con b�.m b��m l%i bH ch�t? 

—  Có nên bWt b�.m b��m/chu+n chu+n nh�t vào l? �G ch.i không? 

—  B%n Bông làm nh� v;y có �úng không? 

* Câu chuyện 2 

Tùng và các b%n r9 nhau ra v�(n ch.i. @ang ch%y nh�y vui vC quanh g�c 

cây, Tùng ch2t nghe ti�ng chim non kêu chi�p chi�p. Tùng ng��c nhìn 

lên ch2t th#y m5t cái tF chim sâu xinh xinh, các b%n hò nhau trèo lên 

cành cây �G xem. Tùng nhìn th#y ba chú chim nhQ xíu, tr. tr<i lông nKm 

trong m5t cái tF nhQ cong cong nh� lòng bàn tay, bên trong có vài c?ng 

r.m, cQ và lá khô m$m m%i. M#y chú chim con chWc là �ã �ói b<ng lWm 

vì Tùng th#y chúng há to cái mQ, �ôi cánh run run v-y v-y m5t cách y�u 

�t. Th#y v;y, Tùng r9 các b%n l#y tF chim mang v$ nhà nuôi. V$ ��n nhà, 

Tùng �!t tF chim lên bàn h?c, l#y bông m$m lót thêm vào cái tF cho m#y 

chú chim, r+i Tùng ch%y v5i �i l#y n��c và c.m �F vào mi�ng cho chim 

0n, Tùng nhìn m#y chú chim và nói: 

  V$ nhà mình � thích nhé, tha h+ #m áp và ��2c 0n c.m no, chtng bH l%nh 

lLo, rung rinh nh� � trên cành cây trong v�(n.  

Sau �ó Tùng yên tâm �i ng9. Sáng hôm sau tinh d;y, Tùng th#y ba chú 

chim con rm r�2i cánh. Tùng bón c.m chúng cmng chtng thèm 0n; Tùng 

pha n��c cam chúng cmng chtng u�ng, c8 kêu chíp chíp su�t ngày, �ã 
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v;y � ngoài v�(n hình nh� chim m[ �ang lùng �i tìm �àn con, vì Tùng 

th#y ti�ng chim kêu, ti�ng chim chuy$n cành su�t buFi. Th#y v;y Tùng 

th�.ng xót lWm, Tùng li$n v5i mang tF chim ra v�(n, nh[ nhàng �!t lên 

cành cây hôm tr��c. Chim m[ sà v5i xu�ng v�i �àn con �ang há nh"ng 

chi�c mQ xinh xinh. 

Câu hNi và ho*t +�ng m; r�ng 

—  Tùng �ã làm gì khi nhìn th#y tF chim? Các con nghh th� nào v$ hành 

�5ng c9a Tùng và các b%n? Tùng có nên l#y tF chim mang v$ nhà không? 

Vì sao? Vì sao nh"ng chú chim m!c dù ��2c Tùng ch0m sóc cjn th;n 

nh�ng l%i bH y�u dBn?  

—  Theo con, Tùng �ã suy nghh nh� th� nào mà l%i mang tF chim tr� v$ cành 

cây c9a chúng? Khi mang nh"ng chú chim v$ nhà �G nuôi, Tùng �ã 

không bi�t �i$u gì? (Nh"ng con chim nhQ không nên mang v$ nhà nuôi. 

Chúng sL ch�t n�u không có s* ch0m sóc c9a chim b� m[. Mki con v;t 

có m5t lo%i th8c 0n riêng, th8c 0n l% có thG làm cho chúng bH b�nh, bH 

ch�t. Vì v;y các bé �Png bao gi( bWt chim hay b#t c8 loài v;t nào khác 

mang v$ nhà nuôi nhé — trP khi chúng cBn s* giúp �� �!c bi�t). 

2. PHỤ LỤC 2 
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