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PHẦN I/ ĐẶT VẤN ĐỀ 

1. Lí do chọn đề tài 

 Giáo dục mầm non là cấp học đầu tiên trong hệ thống giáo dục quốc dân, 

cấp học đặt nền móng cho các cấp học sau này với mục tiêu là giúp trẻ phát triển 

về thể chất, tình cảm, trí tuệ, thẩm mỹ hình thành những yếu tố đầu tiên của 

nhân cách, chuẩn bị cho trẻ vào học lớp 1. 

Ở trường mầm non phát triển ngôn ngữ cho trẻ là nhiệm vụ hết sức quan trọng 

nó giúp trẻ lĩnh hội cả 3 thành phần của ngôn ngữ: Phát âm, vốn từ, ngôn ngữ. 

Phát triển ngôn ngữ cho trẻ lứa tuổi mầm non là nói mạch lạc. Người giáo viên 

mầm non có vai trò hết sức quan trọng trong việc giúp trẻ phát âm đúng bởi 

ngay từ khi học nói trẻ đã cần phải nhớ được phải nói như thế nào. Việc ghi nhớ 

này diễn ra một cách tự phát trong quá trình bắt chước lời nói của ông bà, cha 

mẹ, cô giáo....Kết quả là ngôn ngữ của trẻ được hình thành. Do đó nhiệm vụ của 

người giáo viên là tổ chức xây dựng môi trường ngôn ngữ, tổ chức hoạt động để 

trẻ được nghe, bắt chước và được nói một cách chuẩn mực nhất. 

Trong quá trình dạy trẻ tôi nhận thấy được đặc điểm của hoạt động kể chuyện 

sáng tạo QQrất phù hợp với việc phát triển ngôn ngữ cho trẻ. Văn học giúp trẻ 

tích lũy được vốn từ ngữ phong phú, đa dạng giúp trẻ nói rõ ràng, nói chuẩn 

tiếng Việt, diễn đạt ngôn ngữ mạch lạc rõ ràng hơn. Chính vì vậy mà tôi đã đi 

sâu vào nghiên cứu  “ Một số giải pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ 5- 6 tuổi 

thông qua hoạt động kể chuyện sáng tạo ở trường mầm non Chi Đông” để phát 

triển ngôn ngữ cho trẻ một cách tốt nhất tạo tiền đề cho trẻ bước vào lớp 1. 

2. Mục đích sáng kiến kinh nghiệm 

     Phát triển ngôn ngữ mạch lạc cho trẻ, phát triển khả năng nghe, hiểu ngôn 

ngữ, khả năng trình bày có lôgic, có trình tự, chính xác, khả năng hợp tác nhóm.  

3. Đối tượng nghiên cứu  

- Đối tượng trẻ 5 – 6 tuổi đang học tại trường mầm non Chi Đông. 

- Trọng tâm là phát triển ngôn ngữ cho trẻ qua hoạt động kể chuyện sáng tạo. 

- Năm học 2019– 2020. 

4. Đối tượng khảo sát, thực nghiệm 

- Trẻ 5- 6 tuổi lớp 5 tuổi A4 trong trường mầm non Chi Đông. 
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5. Phương pháp nghiên cứu 

5.1. Phương pháp phân tích và tổng hợp lý luận 

 Tôi đã nghiên cứu, tham khảo một số tài liệu về đổi mới phương pháp tổ 

chức các hoạt động nhằm giúp trẻ phát triển ngôn ngữ cho trẻ qua hoạt động 

làm quen với văn học cụ thể như sau: 

 - Tài liệu tập huấn: “Xây dựng kế hoạch giáo dục trong các cơ sở giáo dục 

mầm non” của Sở giáo dục và đào tạo Thành Phố Hà Nội. 

 - “ Các hoạt động phát triển ngôn ngữ của trẻ mầm non” (Theo chương 

trình giáo dục mầm non mới)  

(Tác giả: Bùi kim Tuyến – Nguyễn Thị Cẩm Bích – Lưu Thị Lan – Võ Thị Hồng 

Tâm – Đặng Thu Quỳnh)  Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, tháng 8 năm 2011. 

 - “ Phương pháp phát triển lời nói trẻ em” (Tác giả: Đinh Hồng Thái) Nhà 

xuất bản Đại học sư phạm. 

           - “ Văn học thiếu nhi với giáo dục trẻ em lứa tuổi mầm non” (Tác giả: Lã 

Thị Bắc Lý) Nhà xuất bản đại học sư phạm Hà Nội. 

- “ Phát triển ngôn ngữ cho trẻ mẫu giáo qua thơ, truyện” (Tác giả: 

Nguyễn Xuân Khoa, Đinh Văn Lang) Nhà xuất bản đại học sư phạm Hà Nội. 

          - “Tâm lý học trẻ em” (Tác giả: Nguyễn Ánh Tuyết chủ biên – Nguyễn 

Như Mai – Đinh Kim Thoa) Nhà xuất bản giáo dục 1983. 

          - Tạp chí Giáo dục mầm non. 

 Ngoài ra tôi còn sưu tầm và tham khảo rất nhiều sách hướng dẫn tổ chức 

các hoạt động cho trẻ làm quen với văn học, làm đồ dùng, đồ chơi của nhà xuất 

bản giáo dục, đại học sư phạm Hà Nội, mỹ thuật.v.v... 

5.2. Phương pháp quan sát sư phạm 

Quan sát quá trình trẻ tham gia các hoạt động kể chuyện sáng tạo trong và 

ngoài tiết học tại lớp 5 tuổi A4. 

 Theo dõi sự thay đổi về ngôn ngữ, nhận thức, tâm lý, thái độ, hành vi của 

trẻ từ tháng 8 năm 2019 đến tháng 5 năm 2020 khi tham gia các hoạt động kể 

chuyện sáng tạo trong và ngoài tiết học. 

5.3. Phương pháp tổng kết kinh nghiệm sư phạm 

Học hỏi, trao đổi kinh nghiệm với các bạn bè, đồng nghiệp. 

5.4. Phương pháp thực nghiệm sư phạm 
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 Áp dụng kinh nghiệm của bản thân trong quá trình giảng dạy tại trường 

mầm non trong những năm qua vào việc phát triển ngôn ngữ cho trẻ qua hoạt 

động kể chuyện sáng tạo trong năm học 2019 – 2020. 

5.5. Phương pháp thống kê toán học 

 Đưa ra đầy đủ số liệu về nội dung đánh giá sau đó tính %, xây dựng bảng 

số liệu minh họa các kết quả nghiên cứu. 

5.6. Phương pháp phân tích tổng hợp 

Sau khi phân tích số liệu, đề tài tổng hợp để rút ra những kết luận cần 

thiết. 

6. Phạm vi nghiên cứu 

  Thời gian từ tháng 8 năm 2019 đến tháng 05 năm 2020.  

PHẦN II/ GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ 

1. Cơ sở lý luận 

  1.1-  Cơ sở tâm lý   

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

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

ngôn ngữ giữ vai trò quyết định sự phát triển tâm lí của trẻ. Bên cạnh đó ngôn 

ngữ còn là phương tiện để giáo dục trẻ một cách toàn diện bao gồm sự phát triển 

về đạo đức và chuẩn mực văn hóa. 

       Khả năng hoàn chỉnh về phát âm của trẻ được tăng dần theo từng độ tuổi, 

trẻ 5-6 tuổi đã định vị được các âm vị có cấu âm đơn giản, những âm vị có cấu 

âm phức tạp trẻ dễ mắc lỗi, xong nếu kiên trì tập luyện thì hầu hết trẻ em đều có 

khả năng định vị được các âm vị của tiếng mẹ đẻ ( Trừ các trẻ có khuyết tật về 

cơ quan phát âm hoặc cơ quan thính giác) 

      Khi trẻ kể chuyện, ngôn ngữ của trẻ phát triển, trẻ phát âm rõ ràng, mạch 

lạc, vốn từ phong phú. Trẻ biết bày tỏ ý kiến, suy nghĩ, kể về một sự vật hay, sự 

kiện nào đó...bằng chính ngôn ngữ của trẻ.  

 Thông qua việc dạy trẻ tập kể chuyện sáng tạo sẽ giúp trẻ ở lứa tuổi này 

phát triển ngôn ngữ mạch lạc hơn, nói rõ ràng và đầy đủ câu hơn để tạo tiền đề 

cho trẻ bước sang tiểu học để trẻ học chữ cái được tốt hơn. Chính việc đọc kể 

chuyện sáng tạo đó sẽ tạo tiền đề cho trẻ bước vào trường phổ thông được thuận 

lợi hơn. 
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 Từ đó tôi đã đi sâu và nghiên cứu tìm một số giải pháp phát triển ngôn 

ngữ cho trẻ thông qua hoạt động kể chuyện sáng tạo.  

   1.2-  Cơ sở sinh lí  

 Ở lứa tuổi này sự hình thành của não bộ đang trên đà phát triển mạnh, sự 

nhận thức về thế giới xung quanh của trẻ rất đa dạng và phong phú chính vì thế 

việc cho trẻ tiếp xúc với văn học vào lúc này là thích hợp bởi trẻ nhận thấy được 

sự phong phú và đa dạng của cuộc sống có ngay trong các tác phẩm văn học. 

  Học thuyết về hệ thống tín hiệu đã khẳng định: Ngôn ngữ là hệ thống tín 

hiệu thứ 2, là sự hoạt động đặc biệt của vỏ bán cầu đại não. Học thuyết này đảm 

bảo cho phương pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ lựa chọn đúng các phương 

pháp trong việc dạy nói cho trẻ, nhấn mạnh hiệu quả của những phương pháp 

tích cực: Tích cực nhận thức và tích thực hành ngôn ngữ. 

 Chính vì ngôn ngữ là hệ thống tín hiệu thứ 2, là sự hoạt động đặc biệt của 

vỏ bán cầu đại não cho nên việc phát triển ngôn ngữ cho trẻ phải liên quan mật 

thiết với việc phát triển, hoàn thiện bán cầu đại não và hệ thần kinh nói chung. 

Các nhà giải phẫu khẳng định: Trong 3 năm đầu là kết thúc sự trưởng thành về 

mặt giải phẫu những vùng não chỉ huy ngôn ngữ. Vì thế cần phải phát triển ngôn 

ngữ đúng lúc mới đạt kết quả tốt. 

2. Cơ sở thực tiễn  

2.1. Đặc điểm tình hình 

  * Về học sinh: Năm học 2019 – 2020  lớp mẫu giáo lớn 5 tuổi A4 do tôi phụ 

trách có tổng số học sinh là 31 trẻ. Trong đó: 

                         + Học sinh nam: 17 trẻ. 

                         + Học sinh nữ: 14 trẻ. 

100% học sinh trong lớp có cùng độ tuổi, tỷ lệ trẻ ra lớp thường xuyên đạt 

trên 95 %. 

    - Đặc điểm ngữ âm của trẻ 5-6 tuổi: Tăng nhanh từ 1300- 2000 từ.  

    - Đặc điểm về ngữ pháp lời nói mạch lạc của trẻ 5-6 tuổi  

+ Trẻ dùng câu dài hơn.  

+ Trẻ ít sử dụng câu ghép, ít sử dụng câu cụt hơn. 

+ Trẻ có khả năng kể lại chuyện, kể theo tranh và theo trình tự trước sau tuy 

nhiên trẻ dùng từ chưa chính xác.  
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    * Về giáo viên: Số lượng: 2 giáo viên.  

          Trình độ chuyên môn: 2 giáo viên có trình độ đại học. 

    * Thực hiện chương trình:  

Thực hiện giảng dạy theo chương trình giáo dục mầm non.  

2.1.1. Thuận lợi 

- Được sự quan tâm, chỉ đạo, giúp đỡ từ Ban giám hiệu nhà trường, tổ 

chuyên môn và các đồng nghiệp. 

- Khuôn viên trường rộng rãi, khang trang, thoáng mát. Bên cạnh đó 

trường còn có khu vườn cổ tích cho các bé được trải nghiệm, được cảm nhận, 

được thực hành kể chuyện, được hóa thân cùng với các nhân vật, cảnh vật trong 

truyện. 

           - Lớp học đủ ánh sáng, thoáng mát, môi trường đẹp phù hợp với trẻ. 

Trong lớp được trang bị tương đối đầy đủ về cơ sở vật chất như máy tính, loa 

đài, đồ dùng, đồ chơi phục vụ cho công tác giảng dạy, có máy điều hoà hai 

chiều. 

- Giáo viên tâm huyết với nghề, yêu trẻ, có nhiều cố gắng trong quá trình 

tự học và học tập chị em đồng nghiệp. 

- Học sinh trong lớp có độ tuổi đồng đều. 

- Được sự hưởng ứng, tín nhiệm và tin cậy của phụ huynh. 

2.1.2. Khó khăn, hạn chế 

- Về đồ dùng học tập:  

Đồ dùng, học liệu cho trẻ sử dụng trong hoạt động kể chuyện sáng tạo còn 

ít chưa được phong phú đa dạng như sách, truyện tranh, còn khó khăn về các 

trang thiết bị hiện đại như màn chiếu, máy chiếu cho từng lớp.  

 - Về phía trẻ: 

Mặc dù trong lớp trẻ có độ tuổi đồng đều nhưng khả năng mạnh dạn trong 

giao tiếp, nói đủ câu, to rõ ràng, vốn từ của mỗi trẻ khác nhau. Hơn nữa trẻ tại 

địa phương thường phát âm ngọng âm đầu, âm giữa như “o, e, l, n”. Một số trẻ 

là con em công nhân đến từ nhiều vùng miền nên còn sử dụng nhiều từ địa 

phương trong giao tiếp. Những yếu tố đó làm cho trẻ tham gia hoạt động làm 

quen với văn học còn kém hiệu quả trẻ không chú ý, phát âm sai.  

Thêm vào đó còn có một số trẻ nhút nhát, hiếu động, khả năng chú ý kém, 

khả năng nhận thức còn bị hạn chế.  

- Về phía giáo viên: 
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 Thực tế cho thấy trình độ, tuổi đời của giáo viên không đồng đều nên việc 

ứng dụng công nghệ thông tin vào trong tiết dạy chưa nhiều, chưa đa dạng 

phong phú kém hiệu quả.  

Bên cạnh đó đồ dùng tự tạo của giáo viên phục vụ cho giờ hoạt động làm 

quen với văn học còn ít, mang tính thẩm mỹ chưa cao, chưa kích thích được sự 

hứng thú của trẻ.  

 - Về phía phụ huynh:  

 Đa số các bậc phụ huynh là công nhân nên còn mải mê công việc xem nhẹ 

bậc học mầm non, ít có thời gian quan tâm đến con em mình, đặc biệt là việc 

kèm cặp các cháu học. Một số phụ huynh chưa nhận thức hết được yêu cầu và 

tầm quan trọng của hoạt động kể chuyện sáng tạo cho trẻ. Hơn nữa một số phụ 

huynh ít trò chuyện với trẻ và nghe trẻ nói, trẻ không được đáp ứng đầy đủ về 

nhu cầu trẻ cần.  

2.2. Thực trạng trước khi thực hiện đề tài 

2.2.1. Thực trạng  

Trước khi thực hiện đề tài này, đầu năm học tôi đã khảo sát thực trạng của 

trẻ trong cuộc sống, trong các tiết học và kết quả được thể hiện dưới bảng thống 

kê số liệu sau: 

TT NỘI DUNG 

ĐẠT CHƯA ĐẠT 

Số 

lượng 

Tỉ 

lệ(%) 

Số 

lượng 

Tỉ 

lệ(%) 

1 
Trẻ phát âm đúng, to, rõ ràng,  mạch 

lạc 
8/31 25,8 23/31 74,2 

2 
Trẻ sử dụng từ ngữ linh hoạt,  phong 

phú trong giao tiếp . 
7/31 22,6 24/31 77,4 

3 
Trẻ biết thể hiện  ngôn ngữ, giọng điệu 

trong kể chuyện sáng tạo và kể chuyện 

theo trí nhớ. 

6/31 18,8 26/31 81,2 

4 Trẻ hứng thú tham gia kể chuyện sáng 

tạo 
19/31 61,3 12/31 38,7 

5 Kĩ năng hợp tác nhóm 15/31 48,4 16/31 51,6 

6 
Trẻ tự tin trong giao tiếp với mọi người 

xung quanh 
15/31 48,4 16/31 51,6 

    (Bảng khảo sát đầu năm) 
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2.2.2. Nguyên nhân  

Trong công tác tự bồi dưỡng để nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ về dạy 

trẻ hoạt động kể chuyện sáng tạo chưa được thường xuyên. Việc tạo môi trường, 

làm đồ dùng đồ chơi cho trẻ kể chuyện sáng tạo chưa được giáo viên quan tâm 

một cách đúng mức. 

 Đổi mới hình thức, phương pháp cho trẻ làm quen với văn học chưa thực 

sự tích cực, giáo viên chưa biết cách gợi mở, chưa có thủ thuật gây hứng thú để 

thu hút sự chú ý của trẻ vào giờ học. Ít tổ chức cho trẻ kể chuyện sáng tạo. 

Trong các giờ tổ chức hoạt động sự chuẩn bị đồ dùng chưa được đa dạng, chưa 

hấp dẫn nên chưa tạo được sự hứng thú. 

 Cách tổ chức cho trẻ kể chuyện sáng tạo của giáo viên còn chưa linh hoạt 

thông qua các hoạt động khác. Một số trẻ còn nhút nhát, phát âm còn ngọng 

nhiều khả năng phát âm từ ngữ diễn đạt, sự chủ động của trẻ trong việc sử dụng 

ngôn ngữ linh hoạt, phong phú của mình trong  giao tiếp với  mọi người còn hạn 

chế, việc sử dụng ngôn ngữ trong hoạt động kể chuyện sáng tạo còn nghèo nàn.  

 Một số phụ huynh không có điều kiện kinh tế, nhận thức chưa đầy đủ, bận 

công việc ít có thời gian quan tâm trong việc trò chuyện, phát triển vốn từ cho 

trẻ. 

Từ những thực tế đã nêu trên với kinh nghiệm của bản thân là một giáo 

viên mầm non, tôi mạnh dạn đưa ra: “Một số giải pháp giúp trẻ 5- 6 tuổi phát 

triển ngôn ngữ thông qua hoạt động kể chuyện sáng tạo”. 

3. Các giải pháp đã tiến hành  

 Từ cơ sở lý luận và cơ sở thực tiễn có liên quan đến việc chọn đề tài. Qua 

những kiến thức đã học và vận dụng vào thực tiễn ở trường mầm non. Bản thân 

tôi trong quá trình công tác đã tích lũy và tìm ra một số giải pháp giúp trẻ 5- 6 

tuổi phát triển ngôn ngữ thông qua hoạt động kể chuyện sáng tạo như sau: 

3.1. Lập kế hoạch giảng dạy phù hợp với lớp, với từng trẻ lớp mình phụ 

trách 

* Tự học, tự bồi dưỡng 

Trước hết để hoạt động kể chuyện sáng tạo của trẻ đạt hiệu quả tôi nhận 

thấy việc tự học, tự bồi dưỡng chuyên môn nâng cao nghiệp vụ là nhiệm vụ cần 

thiết mà bất kỳ giáo viên nào cũng nên làm. Thông qua học tập nâng cao kiến 

thức từ các thầy cô giáo Trường đại học Sư phạm Hà Nội, học tập và thường 

xuyên thực hành ứng dụng công nghệ thông tin, trao đổi học hỏi đồng nghiệp, 
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đọc sách báo, xem thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng như tivi, 

các trang mạng xã hội để thiết kế các hoạt động đổi mới hình thức, phương pháp 

tổ chức nhằm phát huy tối đa sự hứng thú tích cực và khả năng cá nhân trẻ. 

Hiện nay trình độ chuyên môn của tôi là trình độ Đại học và tôi đã tiếp tục 

học bồi dưỡng nâng cao trình độ bản thân bằng cách tham gia lớp học tin học, 

tiếng Anh do phòng giáo dục Huyện tổ chức và tôi đã sử dụng thành thạo các 

phần mềm máy tính như Word, Powerpoint, phần mềm cắt ghép nhạc, ảnh, ứng 

dụng hiệu quả vào hoạt động kể chuyện sáng tạo.  

* Lập kế hoạch giảng dạy 

 Từ việc bồi dưỡng chuyên môn tôi đã xây dựng kế hoạch giáo dục theo 

hướng đổi mới, xây dựng kế hoạch năm, kế hoạch tháng, kế hoạch ngày. Lựa 

chọn các hoạt động sao cho phù hợp với nội dung, khả năng của trẻ.  

Việc lập kế hoạch yêu cầu giáo viên cần nắm trắc chương trình giáo dục 

mầm non, kế hoạch đề ra phải phù hợp với điều kiện cơ sở vật chất của nhà 

trường, lớp, thiết kế các hoạt động đổi mới hình thức phương pháp tổ chức nhằm 

phát huy tối đa sự hứng thú và năng lực cá nhân trẻ. 

Bên cạnh đó tôi luôn theo dõi kết quả hoạt động kể chuyện sáng tạo tháng 

trước xem ưu điểm là gì, hạn chế ra sao, trẻ yếu, thiếu điểm nào, trẻ phát huy 

được những gì tốt về ngôn ngữ. Sau đó tôi xây dựng kế hoạch tháng sau sao cho 

phù hợp hơn với trẻ, phát huy được điểm mạnh, khắc phục được điểm yếu chẳng 

hạn như: 

+ Đối với trẻ nhát: Tôi luôn tạo cơ hội cho trẻ giao tiếp nhiều hơn, khuyến 

khích mời trẻ trả lời câu hỏi của cô, tạo cơ hội cho trẻ lên đọc thơ, kể chuyện 

dưới nhiều hình thức.  

+ Đối với trẻ phát âm ngọng: Những trẻ phát âm ngọng tôi luôn chú ý rèn, 

sửa ngọng cho trẻ mọi lúc, mọi nơi, mọi hoạt động giao tiếp cũng như các hoạt 

động có chủ đích đặc biệt là thông qua hoạt động làm quen với văn học, khám 

phá môi trường xung quanh, tôi khuyến khích trẻ nói nhiều hơn. 

+ Đối với những trẻ về tư duy ngôn ngữ tốt, mạnh dạn, tự tin: Tôi không 

chỉ dạy trẻ đọc kể thuộc mà còn tập cho trẻ cách thể hiện giọng đọc kể, kết hợp 

điệu bộ minh họa, khuyến khích trẻ diễn rối, đóng kịch. 

+ Đối với những trẻ nói chưa rõ ràng mạch lạc, trả lời chưa đủ câu, hay 

đọc kể ngắt nghỉ, thay đổi ngữ điệu chưa đúng: Trên cơ sở đó giáo viên cần phải 
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chú ý tới việc đề ra yêu cầu bài dạy phù hợp với từng đối tượng trẻ, tạo cơ hội, 

tình huống cho trẻ được thực hành giao tiếp nhiều hơn. 

+ Đối với những trẻ khả năng chú ý kém, hiếu động: Tôi luôn thay đổi các 

hình thức vào bài, tổ chức đa dạng các hình thức cho trẻ kể chuyện sáng tạo để 

thu hút trẻ. 

3.2. Tạo môi trường cho trẻ kể chuyện sáng tạo: Phương tiện, đồ dùng, học 

liệu, môi trường  

Hoạt động kể chuyện là một hoạt động rất hấp dẫn đối với trẻ. Việc tìm 

phương tiện, đồ dùng, học liệu và tạo môi trường ngôn ngữ đa dạng, sinh động, 

tạo sự hấp dẫn lôi cuốn trẻ, phù hợp với độ tuổi là vô cùng cần thiết. Tận dụng 

không gian, vị trí hợp lý để tạo môi trường ngôn ngữ cho trẻ. Đặc biệt phải an 

toàn cho trẻ. Sắp xếp các đồ vật trong và ngoài lớp học cần giúp trẻ có hứng thú, 

tích cực trải nghiêm và sáng tạo. Khuyến khích và tạo cơ hội cho trẻ được tham 

gia tạo ra đồ dùng, đồ chơi và sắp xếp môi trường hoạt động. 

* Phương tiện, đồ dùng, học liệu 

Giáo viên cần tăng cường sử dụng vật thật các vật liệu gần gũi trong cuộc 

sống của trẻ. Khai thác nguồn công nghệ thông tin, sách, truyện, tài liệu cho trẻ 

hoạt động phát triển ngôn ngữ hiệu quả. Cần tạo cơ hội cho trẻ lựa chọn, sáng 

tạo, có ý tưởng sử dụng đồ vật sẵn trong môi trường lớp và trong cuộc sống của 

trẻ thực hành trải nghiệm. Giáo viên cần khuyến kích trẻ làm ra đồ dùng, học 

liệu để phục vụ cho các con hoạt động phát triển ngôn ngữ đạt hiệu quả tốt. 

* Môi trường trong lớp 

Ngay từ đầu năm học tôi đã đi sâu vào tạo môi trường bằng cách đưa hình 

ảnh nhân vật của các câu chuyện nổi bật vào góc văn học và một số góc trong và 

ngoài lớp học thể hiện trên các mảng tường. Vẽ và sưu tầm một số bộ truyện 

tranh ngoài chương trình để đưa vào giảng dạy, vận động phụ huynh đóng góp 

truyện tranh đưa vào góc văn học cho trẻ hoạt động thường ngày. Ngoài việc tạo 

những bức tranh trên mảng tường, những tập truyện tranh chữ to tôi còn đi sâu 

làm một số đồ dung trực quan cho trẻ hoạt động như: một số con rối dẹt có bánh 

xe, có cử động tay chân và tận dụng những truyện tranh cũ, những sản phẩm vẽ 

của trẻ, cắt dán bồi bìa cứng cho trẻ ghép tranh kể chuyện sáng tạo hoặc cắt dời 

các con vật cho trẻ tự chọn các con vật đó để kể chuyện sáng tạo theo ý tưởng 

của mình 
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* Môi trường ngoài lớp 

Bên cạnh đó trong giờ hoạt động ngoài trời tôi còn tận dụng những bức 

tranh tường ở trong trường bằng cách gợi mở cho trẻ cùng nhau kể chuyện về 

những bức tranh đó hoặc có các con vật trong sân trường tôi cũng gợi mở cho trẻ 

thi nhau kể chuyện về các con vật đó, hình thức này đã giúp trẻ em có nhiều ý 

tưởng sáng tạo hay và có ý thức thi đua để đạt kết quả tốt. 

       Để thu hút trẻ tham gia vào các hoạt động kể chuyện và tập đóng kịch ngay 

từ đầu năm học tôi dùng 1 mảng tường để trang trí thành 1 sân khấu mi ni chỉ 

với 1 mảnh vải làm khung sân khấu đằng sau  là 1 bảng nhám dính để tôi có thể 

dễ dàng trang trí khung cảnh sao cho phù hợp với từng cảnh trong truyện.     

3.3. Dạy trẻ sử dụng ngôn ngữ, lời kể sáng tạo phù hợp nhân vật 

      Bên cạnh một môi trường hoạt động với đầy đủ các loại đồ dùng trực quan 

đa dạng phong phú, thu hút sự hứng thú tham gia kể chuyện sáng tạo của trẻ thì 

chúng ta còn phải dạy trẻ cách sử dụng ngôn ngữ, lời kể sáng tạo phù hợp nhân 

vật. Khi dạy trẻ sáng tạo tôi đã chuẩn bị cho trẻ những tập truyện tranh sưu tầm 

bằng cách đọc kể cho trẻ nghe ở các giờ đón, giờ trả trẻ và giờ chơi hàng ngày. 

Đây là hình thức cho trẻ làm quen với tác phẩm văn học, là cơ sở cho trẻ có kiến 

thức vững vàng khi thực hiện kể chuyện sáng tạo. 

 Một số cách dạy trẻ sử dụng đồ dùng trực quan. 

- Dạy trẻ sử dụng rối tay. 

- Dạy trẻ ghép tranh kể chuyện 

- Dạy trẻ ghép các nhân vật kể chuyện 

- Dạy trẻ kể chuyện bằng sa bàn 

3.4. Lồng ghép các môn học khi dạy trẻ kể chuyện     

   Với lời kể diễn cảm, hấp dẫn đã làm rung động người nghe, nhưng biết tích 

hợp các môn học khác thì còn hay hơn vì nó làm thay đổi không khí, làm thay 

đổi trạng thái khi kể chuyện. 

- Câu đố, những bài đồng dao, ca dao 

- Âm nhạc 

- Trò chơi  

- Tạo hình  
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3.5. Tạo tình huống và kích thích trẻ giải quyết tình huống khi kể chuyện 

sáng tạo 

Trong cuộc sống của trẻ có rất nhiều tình huống xảy ra yêu cầu trẻ phải có 

kỹ năng phát hiện và giải quyết. Đó cũng chính là phương thức để trẻ lĩnh hội 

kinh nghiệm lịch sử của xã hội loài người. Vì thế, khi tổ chức cho trẻ kể chuyện 

sáng tạo trước hết cần tạo ra nhiều tình huống để trẻ có cơ hội được trao đổi, 

thảo luận với nhau. 

Giáo viên chấp nhận sự lộn xộn trong quá trình tìm hiểu, trải nghiệm và 

sáng tạo ra các sản phẩm. Cho phép mắc lỗi, không nên cho trẻ cảm thấy sợ khi 

thử trải nghiệm điều gì mới. Khi trẻ thất bại cần được động viên để thử lại và 

được khen gợi cho sự nỗ lực . 

Tổ chức cho trẻ kể truyện sáng tạo là một hình thức nêu tình huống và 

giải quyết tình huống có vấn đề. Đó là cơ hội trẻ sử dụng các quá trình tâm lý, 

các giác quan để tìm hiểu, khám phá kiểm tra những hiểu biết của mình, phát 

triển kỹ năng nhận thức, từ đó hình thành những hành vi phù hợp với đối tượng 

và các quá trình tâm lý 

3.6. Thường xuyên rèn luyện kỹ năng kể chuyện sáng tạo theo nhóm cho trẻ 

Việc tổ chức các hoạt động ở trường mầm non nói chung và tổ chức cho 

trẻ học hoạt động kể chuyện sáng tạo nói riêng được diễn ra dưới nhiều hình 

thức khác nhau. Do đó việc tổ chức cho trẻ thảo luận nhóm cũng phải được tổ 

chức dưới nhiều hình thức khác nhau nhằm rèn luyện kỹ năng thảo luận nhóm 

để phục vụ tốt hơn cho hoạt động kể chuyện sáng tạo và các tiết học khác. 

3.7. Đổi mới trong cách kiểm tra đánh giá, nhận xét trẻ khi kể chuyện sáng 

tạo 

Đổi mới trong cách kiểm tra đánh giá trẻ là một hình thức kích thích trẻ 

được tham gia vào việc nhận xét kết quả thảo luận của các nhóm khi giải quyết 

các yêu cầu đưa ra của giáo viên. Mà trước đây giáo viên thường đưa ra luôn 

nhận xét của mình đối với câu trả lời của trẻ, hình thức này làm trẻ nhàm chán 

không tập trung vào những lời nhận xét của cô giáo. Qua việc đổi mới cách kiểm 

tra nhận xét trẻ khi thảo luận nhóm giáo viên đã rèn cho trẻ một số kỹ năng sống 

như: Kỹ năng hợp tác chia sẻ, kỹ năng giúp đỡ bạn…. 

Ngoài ra việc kích thích trẻ kiểm tra, đánh giá việc giải quyết các nội 

dung thảo luận sẽ giúp trẻ chia sẻ thông tin, học được các kiến thức từ bạn, nắm 
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được các nội dung của bài học, ý thức trách nhiệm trước tập thể, thói quen mạnh 

dạn, tự tin. Việc kể chuyện sáng tạo sẽ động viên được nhiều trẻ tham gia đóng 

góp ý kiến, kể cả những trẻ hay e thẹn, nhút nhát. 

Sau đó tôi tổ chức cho trẻ trình bày kết quả thảo luận bằng hai cách: Trẻ 

đại diện nhóm trả lời hoặc cô sử dụng câu hỏi gợi ý để cả nhóm cùng trình bày 

kết quả thảo luận. Sau khi trẻ trả lời xong cô mời những ý kiến nhận xét, bổ 

sung cho nhóm bạn bằng cách đưa ra yếu tố thi đua: “Ai nhanh tay sẽ được nhận 

phần thưởng”, “Những ý kiến đóng góp đều nhận được quà từ ban tổ chức”. Cô 

sử dụng hệ thống câu hỏi: “Nhóm bạn trả lời như thế nào?”, “Ai có ý kiến khác 

không?”, “Đội nào nói được nhiều nhất?”, “Bạn nào có thể bổ sung để có câu trả 

lời đầy đủ nhất nào?”… 

3.8. Gợi ý một số hình thức tổ chức kể truyện sáng tạo 

- Tập đặt tên cho truyện được nghe : 

- Kể chuyện theo đồ chơi “đồ vật ,cây cối ” ? 

- Kể chuyện theo tranh tìm sự nối tiếp : 

- Kể chuyện theo kinh nghiệm (theo tình huống ): 

- Kể chuyện nối tiếp theo chuyện kể của cô : 

- Nghĩ kết cho câu chuyện : 

- Kể lại 1 sự vật, 1 sự việc, 1 buổi tham quan : 

- Kể chuyện theo sơ đồ : 

- Kể chuyện theo trí tưởng tượng của trẻ/ kể chuyện tự do (Đây là kể chuyện 

sáng tạo khó nhất đối với trẻ) 

3.9. Tuyên truyền và kết hợp với phụ huynh trong việc phát triển ngôn ngữ 

cho trẻ  

            Như chúng ta đã thấy môi trường tiếp xúc của trẻ chủ yếu là gia đình và 

nhà trường. Chính vì vậy việc kết hợp giữa gia đình và nhà trường là một biện 

pháp không thể thiếu. 

           Trong cuộc họp đầu năm tôi nêu tầm quan trọng của lĩnh vực phát triển 

ngôn ngữ cho trẻ đặc biệt là thông qua hoạt động kể chuyện sáng tạo. Hàng 

tháng tuyên truyền với phụ huynh về các câu chuyện sáng tạo của cô và trẻ. Qua 
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đó phụ huynh thấy ngôn ngữ của trẻ được phát triển như thế nào và có biện pháp 

kích thích sự phát triển ngôn ngữ cho trẻ tại gia đình. 

4. Hiệu quả của sáng kiến kinh nghiệm 

Qua việc thực hiện một số giải pháp kết quả thu được như sau: 

TT NỘI DUNG 

ĐẠT CHƯA ĐẠT 

Số 

lượng 

Tỉ 

lệ(%) 

Số 

lượng 

Tỉ 

lệ(%) 

1 
Trẻ phát âm đúng, to, rõ ràng,  mạch 

lạc 
28/31 90,3 3/31 9,7 

2 
Trẻ sử dụng từ ngữ linh hoạt,  phong 

phú trong giao tiếp . 
28/31  90,3 3/31 9,7 

3 

Trẻ biết thể hiện  ngôn ngữ, giọng điệu 

trong kể chuyện sáng tạo và kể chuyện 

theo trí nhớ. 

29/31 93,5 2/31 6,5 

4 
Trẻ hứng thú tham gia kể chuyện sáng 

tạo 
30/31 96,8 1/31 3,2 

5 Kĩ năng hợp tác nhóm 28/31 90,3 3/31 9,7 

6 
Trẻ tự tin trong giao tiếp với mọi người 

xung quanh 
28/31 90,3 3/31 9,7 

                                       (Bảng khảo sát cuối năm) 

 Qua kết quả kiểm nghiệm, tỉ lệ % hiệu quả sau khi tổ chức thực hiện các 

giải pháp đã tăng lên rõ rệt so với kết quả khảo sát ban đầu.  

5. Bài học kinh nghiệm 

Qua quá trình nghiên cứu và thực hiện các giải pháp trên vào việc dạy trẻ 

kể chuyện sáng tạo để phát triển ngôn ngữ mạch lạc cho trẻ tôi đã rút ra nhưng 

bài học kinh nghiệm sau: 

- Cô giáo phải đi sâu nghiên cứu để tạo ra được môi trường tốt cho trẻ hoạt động 

một cách tích cực nhất, biết tạo cảm xúc cho trẻ khi kể chuyện sáng tạo. 

- Cô giáo thu hút được sự tập trung chú ý của trẻ bằng việc đưa ra đối tượng thật 

hấp dẫn, lôi cuốn hoặc nêu vấn đề rõ ràng thu hút sự chú ý của trẻ vào hoạt 

động. 
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- Cô giáo cần yêu cầu trẻ quan sát thật kỹ để nhận biết những điểm giống và 

khác nhau về các đối tượng sự vật. Thúc đẩy sự hợp tác, chia sẻ. 

- Thường xuyên trò chuyện với trẻ, khơi gợi trẻ đặt tên cho nội dung vừa trò 

chuyện hoặc tóm tắt ngắn gọn những điều vừa trò chuyện. 

- Khuyến khích trẻ nói những ý nghĩ của trẻ qua nội dung nào đó nhằm giúp trẻ 

luyện cách trình bày, diễn đạt ý. 

- Mở rộng vốn từ cho trẻ và khuyến khích trẻ sử dụng vốn từ trẻ đặc biệt qua các 

trò chơi ngôn ngữ, trò chuyện, đàm thoại giữa cô với trẻ, trẻ với trẻ. 

Với những ưu điểm mà hình thức này mang lại, chúng ta thấy phát triển 

ngôn ngữ mạch lạc thông qua kể chuyện sáng tạo là một hình thức rất cần thiết, 

quan trọng trong giáo dục mầm non 

PHẦN III/ KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 

1. Kết luận 

Phát triển ngôn ngữ cho trẻ qua các hoạt động dạy trẻ kể chuyện sáng tạo 

là một việc làm thiết thực trong chương trình đổi mới hiện nay, đòi hỏi cô giáo 

phải có sự sáng tạo linh hoạt khi dạy trẻ, phải có sự kiên trì rèn luyện giữa cô và 

trẻ thì sẽ đem lại kết quả cao. 

Trên đây là “Một số giải pháp giúp trẻ 5- 6 tuổi phát triển ngôn ngữ thông qua 

hoạt động kể chuyện sáng tạo” tôi xin giới thiệu để chị em đồng nghiệp 

cùng`tham khảo và đóng góp thêm ý kiến để giúp tôi có thêm kinh nghiệm trong 

giảng dạy 

2. Khuyến nghị, đề xuất 

Để trẻ tiếp thu văn học ngày càng tốt hơn, hứng thú hơn cần có nhiều đồ 

dùng, đồ chơi, nguyên liệu đẹp vì vậy tôi rất mong muốn nhà trường, Phòng 

giáo dục quan tâm, giúp đỡ cung cấp các trang thiết bị, sách, truyện, đồ dùng đồ 

chơi để các cháu có đủ đồ dùng, đạt hiệu quả cao trong học tập.  

Tổ chức nhiều hơn các buổi chuyên đề, bồi dưỡng chuyên môn sâu cho 

giáo viên mầm non. Ban giám hiệu nhà trường tạo điều kiện cho giáo viên tiếp 

cận với tiết dạy học tích cực, thường xuyên tổ chức cho giáo viên đi dự các giờ 

mẫu, học hỏi các trường có chất lượng để nắm vững quy trình tổ chức của các 

hình thức dạy học sáng tạo, đặc biệt là hình thức phát triển ngôn ngữ mạch lạc 

cho trẻ mẫu giáo thông qua hoạt động kể chuyện sáng tạo. 
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 Trong khi trình bày sẽ không tránh khỏi có những thiếu sót rất mong các 

bạn đồng nghiệp, Ban giám hiệu và các cấp quản lí góp ý chân thành để tôi ứng 

dụng vào trong công tác chăm sóc giáo dục trẻ đạt được hiệu quả tốt nhất. 

        

Tôi xin chân thành cảm ơn! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Xác nhận của Hiệu trưởng 

(Ký tên, đóng dấu)                                                                  

 

 

 

Hà Nội, ngày 15 tháng 05 năm 2020. 

Người thực hiện. 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Thùy 
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