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Bảng đánh giá thực 

trạng rèn luyện kỹ 

năng tiền đọc ở trẻ 

5-6 tuổi qua các trò 
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dụng hệ thống trò 

chơi học tập trực 

tuyến để rèn luyện 

kỹ năng tiền đọc cho 

trẻ 5-6 tuổi 

1 

Rõ ràng, cụ thể, đảm 

bảo tính khoa học, phù 

hợp thực tiễn được Hội 

đồng Khoa học Khoa 

thông qua 

 

6 

Hướng dẫn sử dụng 

hệ thống trò chơi 

học tập trực tuyến để 

rèn luyện kỹ năng 

tiền đọc cho trẻ 5-6 

tuổi 
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Rõ ràng, cụ thể, đảm 

bảo tính khoa học, phù 

hợp thực tiễn được Hội 

đồng Khoa học Khoa 

thông qua 
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của kết quả nghiên cứu: 

- Kết quả đề tài có thể đem vào phục vụ cho giáo viên mầm non và 

sinh viên khoa giáo dục mầm non, Trường Đại học Sư phạm - ĐHĐN 

- Có thể chuyển giao kết quả nghiên cứu để in ấn phục vụ yêu cầu 

giảng dạy chuyên đề rèn luyện KNTĐ cho trẻ 5-6 tuổi thông qua 

TCHT trực tuyến trên phạm vi cả nước ta. 

- Kết quả đề tài có thể phục vụ cho việc giáo dục và vui chơi cùng con 

của phụ huynh có trẻ mầm non nói chung và trẻ 5-6 tuổi nói riêng trên 

cả nước. 
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Implementing institution:  The University of Danang 
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of 5-6-year-olds’ pre-reading skill practice  

3. Creativeness and innovativeness: 

- Providing a system of rationales and practicalities for kindergarten 

teachers in training 5-6-year-old children’s pre-reading skill. 

- Introducing some websites of learning games with the purpose of 

training 5-6-year-olds’ pre-reading skill. 

- Applying the research result to teaching 5-6-year-old children at 

some kindergartens in Danang and all over the country.  

4. Research results: 

- Website http://cotienxanh.edu.vn//  

5. Products: 

Number Products 
Quantity  

Science 

Requirements  

1 Science Report 2 Published in science 

magazines and 

national convention 

yearbook. 

2 Master’s Degree  1 Guaranteed 

according to the 

training programs 

3 Real assessment 

table of the status of 

training skills of 

reading money in 

1 Clear, specific, 

ensuring the science 

and practicality 

adopted by the 

http://cotienxanh.edu.vn/


 

 

children from 5-6 

years old through 

online learning 

games 

 

Faculty Science 

Council 

4 Process and method 

of designing and 

using online learning 

game system to 

practice reading 

skills for children 5-

6 years old 

1 Clear, specific, 

ensuring the science 

and practicality 

adopted by the 

Faculty Science 

Council 

5 Documents: 

Procedures, methods 

and techniques for 

designing and using 

online learning game 

systems to practice 

reading skills for 

children aged 5-6 

1 Clear, specific, 

ensuring the science 

and practicality 

adopted by the 

Faculty Science 

Council 

6 Guide to using 

online learning game 

system to practice 

reading skills for 

children from 5-6 

years old 

1 Clear, specific, 

ensuring the science 

and practicality 

adopted by the 

Faculty Science 

Council 

6. Transfer alternatives, application institutions, impacts and 

benefits of research results: 

- The research result can assist and be utilized by kindergarten teachers 

and students in the Department of Kindergarten Education, the 

University of Education – The University of Da nang. 

- The research result can be printed to assist in teaching the subject of 

training 5-6-year-olds’pre-reading skill through online learning games 

all over the nation. 

- The research result can help parents having children of the age of 

kindergarten in general and those having 5-6-year-old children in 

particular in terms of education and leisure activities. 
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Phần I: Mở đầu 

I. Lý do chọn đề tài: 

Kỹ năng tiền đọc là một trong những nền tảng quan trọng cho trẻ 

bước vào lớp 1. Đây cũng chính là mục tiêu hàng đầu của giáo dục 

mầm non trong lĩnh vực phát triển ngôn ngữ và nhất là đối với việc 

phổ cập trẻ 5 tuổi. 

Hiện nay, công nghệ thông tin đang là một lĩnh vực phát triển 

nhanh và đạt được những thành tựu to lớn trong xã hội hiện đại. 

Những ứng dụng của công nghệ thông tin đang len lỏi vào mọi ngóc 

ngách của đời sống con người. Sự phát triển của nó đã làm thay đổi 

sâu sắc phong cách làm việc, giao tiếp, sản xuất thương mại, giáo dục 

truyền thống…Những khả năng của máy tính đã, đang, sẽ mở ra nhiều 

triển vọng ứng dụng mới trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo. một trong 

những xu hướng đổi mới phương pháp dạy học hiện nay là ứng dụng 

rộng rãi công nghệ thông tin và lĩnh vực dạy học và tổ chức dạy học 

thông qua dạy học trực tuyến là một vận dụng cụ thể của xu hướng 

ấy. Dạy học trực tuyến là một phương thức dạy học mới dựa trên công 

nghệ thông tin và truyền thông. Dạy học trực tuyến giúp cho việc học 

trở nên mở và linh hoạt. Người học có thể học bất kì lúc nào, bất kì ở 

đâu, với bất kì ai, học những vấn đề bản thân quan tâm, phù hợp với 

năng lực, số thích và phù hợp với thời gian… chỉ cần có phương tiện 

là máy tính và mạng Internet. Dạy học trực tuyến đang là xu hướng 

của hệ thống giáo dục nói chung và giáo dục mầm non nói riêng.Việc 

triển khai e-learning trong giáo dục đào tạo là một hướng đi tất yếu 

nhằm đưa giáo dục Vìệt Nâm tiếp cận với nền giáo dục thế giới. 

Đối với trẻ em lứa tuổi mầm non, trẻ “học mà chơi, chơi mà học”, 

chơi chính là cuộc sống của trẻ. TCHT vừa là phương tiện vừa là đối 

tượng tạo ra nhiều cơ hội kích thích trẻ suy nghĩ, tìm tòi và rèn luyện 

được các kỹ năng, trong đó có KNTĐ. 

Để giúp trẻ vừa thỏa mãn nhu cầu sử dụng công nghệ thông tin, 

vừa thỏa mãn nhu cầu nhận thức, nhu cầu vui chơi và rèn luyện KNTĐ 

…của mình một cách hợp lý và hiệu quả. Chúng tôi lựa chọn đề tài 

nghiên cứu: “Rèn luyện kỹ năng tiền đọc cho trẻ 5-6 tuổi thông qua 

trò chơi học tập trực tuyến”. Việc phối hợp linh hoạt các phần mềm 

để thiết kế TCHT trực tuyến cho trẻ không chỉ giúp cho giáo vìên mầm 

non biết thiết kế và sử dụng mà phụ huynh cũng có thể vui chơi cùng 

trẻ qua mạng một cách khoa học, đầy hứng thú góp phần chuẩn bị cho 

trẻ vào học ở trường phổ thông. 
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II.  Mục đích nghiên cứu:  
Nghiên cứu đề xuất quy trình, phương pháp thiết kế và sử dụng 

hệ thống TCHT trực tuyến nhằm nâng cao hiệu quả rèn luyện KNTĐ 

cho trẻ 5-6 tuổi.   

III.  Nhiệm vụ nghiên cứu 

1. Cơ sở lý luận của vấn đề nghiên cứu 

2. Khảo sát thực trạng vấn để rèn luyện KNTĐ thông qua TCHT 

trực tuyến cho trẻ hiện nay ở các trường mầm non. 

3. Đề xuất quy trình thiết kế TCHT trực tuyến.  

4. Phương pháp thiết kế và cách sử dụng TCHT trực tuyến nhằm 

nâng cao hiệu quả rèn luyện KNTĐ cho trẻ 5-6 tuổi.  . 

IV. Phương pháp nghiên cứu 

1. Nhóm phương pháp nghiên cứu lý luận 

Thu thập tài liệu, nghiên cứu, phân tích, tổng hợp, khái quát hóa 

những nguồn tài liệu có liên quan nhằm xây dựng các khái niệm công 

cụ và lý luận nhằm giải quyết vấn đề nghiên cứu của đề tài như: khái 

niệm trò chơi học tập trực tuyến; khái niệm kỹ năng tiền đọc; Khái 

niệm rèn luyện kỹ năng tiền đọc thông qua trò chơi học tập trực tuyến; 

Một số vấn đề lý luận về rèn luyện kỹ năng tiền đọc cho trẻ 5-6 tuổi; 

Một số vấn đề lý luận về trò chơi học tập trực tuyến; Ưu thế trò chơi 

học tập trực tuyến trong việc rèn luyện kỹ năng tiền đọc cho trẻ 5-6 

tuổi. 

2. Nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn 

2.1.  Phương pháp sử dụng phiếu điều tra 

Bằng phiếu hỏi và phỏng vấn nhằm làm rõ nhận thức của 

GVMN về trò chơi trực tuyến, kỹ năng tiền đọc và việc rèn luyện kỹ 

năng tiền đọc cho trẻ 5-6 tuổi thông qua trò chơi học tập trực tuyến. 

Dùng phiếu câu hỏi và phỏng vấn phụ huynh về việc sử dụng trò chơi 

học tập nói chung và trò chơi học tập trực tuyến nhằm rèn luyện kỹ 

năng tiền đọc cho trẻ 5-6 tuổi. 

2.2. Phương pháp quan sát 

Quan sát hoạt động dạy học của GV nhằm tìm hiểu thực trạng 

sử dụng trò chơi học tập trực tuyến nhằm rèn luyện kỹ năng tiền đọc 

của trẻ 5-6 tuổi nhằm đưa ra những đánh giá phân tích cụ thể về hình 

thành và phát triển kỹ năng tiền đọc của trẻ 5-6 tuổi. 

2.3. Phương pháp thực nghiệm sư phạm 

Thực nghiệm sử dụng hệ thống các trò chơi học tập trực tuyến đã 

thiết kế nhằm kiểm chứng tính đúng đắn của giả thuyết khoa học của đề 
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tài qua kĩ thuật chọn mẫu thực nghiệm (TN) và mẫu đối chứng (ĐC) 

tương đương, so sánh đầu ra của mẫu TN. 

3. Phương pháp xử lí số liệu 

Sử dụng phần mền Excel để xử lý số liệu, kiểm nghiệm kết 

quả thực trạng và kết quả thực nghiệm làm căn cứ đánh giá định tính 

kết quả nghiên cứu. 

V. Khách thể và đối tượng nghiên cứu 

1. Khách thể nghiên cứu: Hoạt động phát triển ngôn ngữ của trẻ 

5-6 tuổi thông qua TCHT trực tuyến ở các trường mầm non Đà Nẵng  

2. Đối tượng nghiên cứu: KNTĐ của trẻ 5 – 6 tuổi thông qua xây 

dựng TCHT trực tuyến 

VI. Giả thuyết khoa học:  
Nếu đề xuất và thực hiện được quy trình, phương pháp thiết kế, 

cách sử dụng TCHT trực tuyến nhằm rèn luyện KNTĐ cho trẻ 5-6 tuổi 

thì sẽ nâng cao được chất lượng chuẩn bị khả năng tiền đọc, tạo điều 

kiện thuận lợi cho trẻ học tiếng Việt ở lớp 1. 

VII. Đóng góp mới của đề tài 

1. Hệ thống hoá cơ sở lý luận của vấn đề chuẩn bị khả năng 

tiền đọc cho trẻ 5-6 tuổi ở các trường mầm non. 

2. Đánh giá được thực trạng vấn đề rèn luyện KNTĐ thông qua 

TCHT trực tuyến cho trẻ hiện nay ở các trường mầm non  

3. Đề xuất quy trình, phương pháp thiết kế và cách sử dụng 

TCHT trực tuyến nhằm rèn luyện KNTĐ cho trẻ 5-6 tuổi.  
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Phần II. Nội dung nghiên cứu 

Chương I: CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 

1.1. Tổng quan tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước 

1.1.1. Ngoài nước  

* Nghiên cứu về kỹ năng tiền đọc cho trẻ trên thế giới  

Các nghiên cứu của Lay và Harste, Woodward và Burke (1984), 

Phùng Đức Toàn, Glenn Doman và Janet Doman...đều nhìn nhận rằng 

khả năng tiền đọc là khả năng khởi đầu cho việc đọc trước khi trẻ có 

thể đọc một cách thực thụ. Khả năng tiền đọc là nền tảng quan trọng 

cho sự phát triển kỹ năng đọc ở lớp Một của trẻ sau này và là một 

nhiệm vụ quan trọng nằm trong chương trình phát triển ngôn ngữ cho 

trẻ.    

* Nghiên cứu về trò chơi học tập trực tuyến nhằm rèn luyện kỹ 

năng tiền đọc trên thế giới  

Dạy học trực tuyến (E-learning) được nghiên cứu và phát triển 

mạnh mẽ ở khu vực Bắc Mỹ, châu Âu, sau đó các nước ở khu vực 

châu Á cũng quan tâm nghiên cứu phát triển. Tác giả Marc J. 

Rosenberg cho ra đời tác phẩm “E-learning - Các chiến lược truyền tải 

tri thức cho kỷ nguyên số hóa”; tác giả George M. Piskurich với tác 

phẩm “ Để thu nhận được nhiều nhất từ học trực tuyến”; tác phẩm “Để 

trở thành chuyên gia về E-learning” của tác giả Williâm Horton; hay 

tác phẩm “E-learning và khoa học dạy học” của hai tác giả Ruth Colvin 

Clark và Richard Mayer [1], [34]…Thông qua các tác phẩm của các 

tác giả nước ngoài này đã giúp chúng ta hiểu được ý nghĩa và những 

lợi ích mà dạy học trực tuyến mang lại cho giáo dục và đào tạo trong 

xã hội hiện đại. Từ các tác phẩn này, chúng ta bước đầu đã có những 

định hướng cho việc vận dụng dạy học trực tuyến vào dạy học một 

cách hiệu quả để thay đổi cách thức đào tạo theo chiều hướng tích cực 

hơn. 

Như vậy từ những kết quả nghiên cứu trên đây, cho chúng ta cái 

nhìn khái quát về các quan điểm giáo dục, về vai trò và mục đích sử 

dụng TCHT trực tuyến nhằm rèn luyện các kỹ năng nói chung và  

KNTĐ trẻ nói riêng. Trên cơ số đó, chúng ta xây dựng TCHT trực 

tuyến nhằm mục đích dạy học, đặc biệt trong vìệc rèn luyện KNTĐ 

cho trẻ 5 - 6 tuổi. 

 

 

 

http://elearning.lrc-hueuni.edu.vn/CoE/mod/glossary/showentry.php?courseid=18&concept=e-learning
http://elearning.lrc-hueuni.edu.vn/CoE/mod/glossary/showentry.php?courseid=18&concept=e-learning
http://elearning.lrc-hueuni.edu.vn/CoE/mod/glossary/showentry.php?courseid=18&concept=e-learning
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1.1.2. Trong nước  

* Nghiên cứu về kỹ năng tiền đọc cho trẻ trong nước  

       Các tác giả: Nguyễn Xuân Khoa; Đinh Hồng Thái; Nguyễn 

Ánh Tuyết; Phan Thị Lan Anh... đã cho thấy sự cần thiết phải chuẩn 

bị cho trẻ học đọc và viết trước khi tới trường phổ thông.  

* Nghiên cứu về trò chơi học tập trực tuyến nhằm rèn luyện kỹ 

năng tiền đọc trong nước  

- Ở Việt Nam, phong trào dạy học trực tuyến đã nhen nhúm từ 

những năm 90 của thế kỷ trước, Bộ GD&ĐT, các cơ sở giáo dục, công 

ty phần mềm tin học quan tâm nghiên cứu. Tuy nhiên việc ứng dụng 

dạy học trực tuyến vào trong giáo dục trẻ chưa được nghiên cứu bài 

bản và khoa học. Nó mới chỉ dừng ở mức độ thử nghiệm là chính, chưa 

mang tính chất phổ biến. 

Hiện nay, chưa có công trình nào nghiên cứu cách thức xây dựng 

TCHT trực tuyến theo một quy trình nhằm rèn luyện KNTĐ cho trẻ 

cũng như phương pháp thiết kế và sử dụng TCHT trực tuyến nhằm 

nâng cao hiệu quả rèn luyện KNTĐ cho trẻ 5-6 tuổi. Do đó, bên cạnh 

việc tìm hiểu các công trình lý luận nghiên cứu về rèn luyện KNTĐ 

cho trẻ thì đề tài còn đưa ra cách thức xây dựng TCHT trực tuyến theo 

một quy trình nhằm rèn luyện KNTĐ cho trẻ cũng như phương pháp 

thiết kế và sử dụng TCHT trực tuyến nhằm nâng cao hiệu quả rèn 

luyện KNTĐ cho trẻ 5-6 tuổi. 

1.2.  Một số khái niệm cơ bản 

1.2.1. Rèn luyện kỹ năng tiền đọc 

a. Khái niệm “đọc” 

Đọc là biến hình thức chữ viết của văn bản thành hình thức âm thanh để 

người đọc và người nghe hiểu được những điều mà tác giả đó nói qua chữ viết. 

Đọc là một quá trình nhận thức, một hoạt động trí tuệ phức tạp. Việc tiếp nhận 

thông tin bằng chữ viết dựa vào hoạt động của cơ quan thị giác để phân biệt 

các ký hiệu chữ viết trong tập hợp của nó từ đó hiểu được nghĩa, biết được nội 

dung. Trẻ không tự đọc hiểu, đọc bằng chữ viết với những câu văn có sắc thái 

biểu cảm riêng mà cần có sự giúp đở của người lớn. 

b. Khái niệm “ Kỹ năng tiền đọc” 

Kỹ năng tiền đọc là khả năng của con người vận dụng các 

kiến thức, hiểu biết về việc đọc để tiếp cận với việc học đọc một 

cách thực thụ. Kỹ năng tiền đọc được coi như sự cố gắng đầu tiên 

của đứa trẻ trong việc thực hiện hành vi đọc, là nền tảng quan trọng 

cho sự phát triển kỹ năng tiền đọc ở lớp Một của trẻ sau này. 
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c. Rèn luyện kỹ năng tiền đọc 

Rèn luyện kỹ năng tiền đọc là sự luyện tập, tập đi tập nhiều lần 

một cách thường xuyên các kiến thức, hiểu biết về việc đọc để tiếp 

cận với việc học đọc một cách thực thụ. 

1.2.2. Trò chơi học tập trực tuyến 

TCHT trực tuyến là trò chơi trên mạng Internet có sự tương tác 

giữa những người chơi thông qua thiết bị đầu cuối với hệ thống máy 

chủ của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ. Trò chơi học tập trực tuyến 

có luật, phù hợp với đặc điểm phát triển của trẻ được nhà giáo dục lựa 

chọn và nghĩ ra một cách định hướng và chủ đích nhằm thực hiện mục 

tiêu giáo dục đề ra. Từ đó nó có tác động trực tiếp đến việc củng cố 

kiến thức, kỹ năng và phát triển các quá trình nhận thức, cảm giác, tri 

giác, tình cảm….cho trẻ.  

1.2.3. Rèn luyện kỹ năng tiền đọc cho trẻ thông qua trò chơi 

học tập trực tuyến 

Rèn luyện kỹ năng tiền đọc cho trẻ thông qua trò chơi học tập 

trực tuyến là thông qua trò chơi trên mạng Internet có luật, do người 

lớn nghĩ ra phù hợp với đặc điểm phát triển của trẻ, có sự tương tác 

giữa những người chơi thông qua thiết bị đầu cuối với hệ thống máy 

chủ của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ. Từ đó trẻ được vui chơi, luyện 

tập thường xuyên nhằm hướng tới việc cũng cố kiến thức, kỹ năng và 

phát triển kỹ năng tiền đọc của trẻ. 

1.3. Một số vấn đề lí luận về rèn luyện KNTĐ cho trẻ 5-6 

tuổi 

1.3.1. Đặc điểm phát triển ngôn ngữ của trẻ 5- 6 tuổi 

1.3.2. Một số đặc điểm của trẻ 5-6 tuổi về KNTĐ 

1.3.3. Nội dung rèn luyện kỹ năng tiền đọc cho trẻ 5-6 tuổi 

Nội dung rèn luyện kỹ năng tiền đọc cho trẻ gồm 5 nội dung cơ 

bản sau 

- Hiểu nội dung của các văn bản: “đọc” vẹt câu chuyện tranh đã được 

nghe (tên truyện, tên nhân vật, diễn biến nội dung cốt chuyện. “Đọc” diễn cảm 

thể hiện được tính cách của các nhân vật, sự kiện tình huống trong câu 

chuyện… 

- Nhận biết một vài cấu trúc của văn bản: nhận ra được cấu tạo của cuốn 

sách: bìa sách; trang sách; vị trí tên tác giả; tên cuốn sách; biết được trang mở 

đầu và kết thúc của cuốn truyện; phân biệt được một số văn bản đơn giản (thơ; 

chuyện; bản nhạc; bản danh sách…); biết giữa mỗi chữ trong văn bản tương 

ứng với một âm khi đọc. Phân biệt được sách điện tử và sách in: Trẻ biết sách 
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điện tử không dùng giấy mà phải đọc trên máy vi tính qua một vài thao tác với 

máy tính như mở máy, kích chuột vào biểu tượng...còn sách in dùng giấy, có 

thể cầm trên tay đọc và có thể mang theo mọi lúc, mọi nơi. Trẻ biết khi đọc 

sách điện tử thì phải cần đến phương tiện máy móc, biết thao tác di chuyển 

chuột máy tính để sang trang, sách in thì lật giở từng trang. 

- Nhận ra và gọi tên các chữ cái: Phân biệt được chữ cái in hoa, 

in thường; nêu được cấu tạo của các nét tạo nên chữ, so sánh được đặc 

điểm giống và khác nhau giữa các chữ trong nhóm chữ cái, phân biệt 

được các chữ cái, từ và số; biết rằng các chữ cái cấu tạo nên từ. Nhận 

biết từ và ý nghĩa của từ tương ứng với hình ảnh, âm thanh. 

- Nhận biết được ý nghĩa của các kí hiệu trong môi trường quen 

thuộc như: kí hiệu giao thông, kí hiệu của các khu vực trong lớp học; 

tên riêng hoặc kí hiệu tên riêng của mình; nhận biết chữ cái…;  

- Thực hiện được một vài qui ước đọc sách: Đọc từ phần mở đầu 

cho đến phần kết thúc, đọc từ trái qua phải và từ trên xuống dưới, đọc 

thầm hoặc đọc thành tiếng, có hành vi giống người đọc (cầm sách, lật 

trang sách, giả vờ đọc…), giữ gìn sách khi đọc. Có thái độ tự nguyện 

và lắng nghe một cách chăm chú khi được nghe đọc. Tham dự suốt 

cuộc trao đổi về câu chuyện trên máy cũng như được nghe người kể 

chuyện...[1], [3], [1], [34]. 

1.3.4. Biểu hiện khả năng tiền đọc của trẻ 

1.3.5. Các kỹ năng và hiểu biết cần thiết để trẻ tiếp nhận với 

việc đọc 

1.3.6. Các yếu tố ảnh hưởng đến kỹ năng tiền đọc của trẻ 5- 

6 tuổi 

Sự phát triển kỹ năng tiền đọc của trẻ chịu ảnh hưởng của các yếu tố: 

Một là: Sự thay đổi tâm sinh lý theo các giai đoạn phát triển. 

Hai là: Giao tiếp giữa trẻ với trẻ, giữa trẻ với người lớn. 

Ba là: Môi trường nơi diễn ra hoạt động đọccủa trẻ và hoạt động trải 

nghiệm, khám phá đọc- viết của chính bản thân trẻ. 

1.3.7. Sự cần thiết của việc rèn luyện kỹ năng tiền đọc cho trẻ 

5-6 tuổi 

1.4. Một số vấn đề lí luận về TCHT trực tuyến cho trẻ 5-6 tuổi 
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1.4.1. Đặc điểm trò chơi học tập trực tuyến của trẻ mẫu giáo 

5-6 tuổi  

1.4.2. Phân loại trò chơi học tập trực tuyến rèn luyện kỹ năng 

tiền đọc 

1.4.3. Cấu trúc trò chơi học tập trực tuyến của trẻ mẫu giáo 

1.4.4. Những thách thức khi thiết kế trò chơi học tập trực 

tuyến nhằm rèn luyện kỹ năng tiền đọc cho trẻ  5-6 tuổi 

1.5. Ưu thế của TCHT trực tuyến đối với việc rèn luyện 

KNTĐ cho trẻ 5-6 tuổi 

Trước hết, TCHT không những chỉ là nguồn sống nuôi dưỡng 

nguồn thông tin vô tận, là điều kiện thuận lợi để phát triển kỹ năng độc 

lập, óc sáng tạo của trẻ, tạo hứng thú cho cả cô và trò nhờ sự lồng ghép 

phong phú, đa dạng của hình ảnh, âm thanh, màu sắc, chuyển động… 

Thứ 2, Sử dụng TCHTgiúp GV không cần chuẩn bị nhiều đồ dùng 

trực quan. Việc sử dụng TCHTgóp phần rút ngắn thời gian cho GV 

trên lớp, dễ dàng bao quát lớp. 

Thứ 3, TCHT rèn luyện kỹ năng tiền đọc tối đa, khi trẻ tham gia 

TC, trẻ không chỉ thực hiện nhiệm vụ chơi, hoàn thành nhiệm vụ mà 

trẻ còn phải tuân theo các điều khoảng của TC như: lắng nghe câu hỏi, 

hiệu lệnh, click đúng vị trí, đúng biểu tượng và đúng thời gian quy 

định. 

Thứ 4, TC này góp phần rèn luyện và đánh giá tư duy nói chung, 

kỹ năng tiền đọc nói riêng của từng trẻ. Trẻ phát huy được tính độc lập 

của bản thân, trẻ tự giác thực hiện nhiệm vụ chơi và nhận biết được 

KN của mình tới đâu, từ đó trẻ có ý thức thi đua với nhau trong lớp, 

nâng cao dần tư duy cũng như KNTĐ của từng trẻ sẽ được nâng cao. 

Thứ 5, TC này gắn liền với nhiều thiết bị, máy móc kích thích trẻ, 

trẻ hào hứng khi được tiếp cận với những thiết bị hiện đại, hứng thú 

hơn, mở rộng vốn kiến thức về công nghệ. 

Cuối cùng, TCHT không chỉ được sử dụng trong các hoạt động ở 

trường MN mà nó có thể sử dụng mọi lúc, mọi nơi, thông qua các công 

cụ hỗ trợ internet như máy tính, điện thoại, ipad, …. GV và phụ huynh 

có thể dễ dàng truy cập trang web để cho trẻ chơi ở bất kì lúc nào 
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Kết luận chương 1 

Sự phát triển kỹ năng tiền đọccủa trẻ bắt đầu từ rất sớm, trước khi 

chúng bước vào việc học đọc, học viết chính thức ở trường tiểu học. 

Kỹ năng tiền đọcđược coi là những hành vi đọcxuất hiện trước tiên 

làm nền tảng cho việc phát triển thành kỹ năng tiền đọcchính thức ở 

phổ thông. Các chuyên gia cũng cho rằng: kỹ năng tiền đọccủa trẻ phát 

triển nhanh, tiếp cận gần với việc đọcthông thường được phát triển 

mạnh vào thời kỳ 5 - 6 tuổi. Vì vậy, rèn luyện kỹ năng tiền đọc có vai 

trò quan trọng và là nội dung không thể thiếu trong giáo dục trẻ nhỏ, 

đặc biệt là trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi “bước đệm” để trẻ chuyển từ trường 

mầm non sang trường tiểu học. 

Có rất nhiều phương pháp, biện pháp nhằm phát triển kỹ năng 

tiền đọc cho trẻ, tuy nhiên ứng dụng công nghệ thông tin nhằm giúp 

trẻ hình thành kỹ năng tiền đọc vô cùng hữu hiệu. Nhờ có máy tính 

điện tử và các phần mềm hỗ trợ hoạt động phát triển tư duy của trẻ mà 

việc thiết kế các hoạt động cho trẻ trên máy tính trở nên sinh động 

hơn, tiết kiệm được nhiều thời gian hơn so với cách dạy theo phương 

pháp truyền thống, chỉ cần “bấm chuột*vài giây sau trên màn hình 

hiện ra ngay nội dung giáo dục với những hình ảnh, âm thanh sống 

động thu hút được sự chú ý và tạo hứng thú cho trẻ 
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CHƯƠNG 2 

NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG RÈN LUYỆN KỸ NĂNG 

TIỀN ĐỌC CHO TRẺ 5-6 TUỔI THÔNG QUA TRÒ CHƠI 

HỌC TẬP TRỰC TUYẾN 

2.1. Địa bàn và khách thể điều tra 

Chúng tôi tiến hành điều tra thực trạng về việc rèn luyện kỹ năng 

tiền đọc cho trẻ 5 – 6 tuổi thông qua trò chơi học tập trực tuyến tại 4 

trường MN thuộc địa bàn TP Đà Nẵng: Trường Mầm non 20/10; 

Trường Mầm non Hoa Ban; Trường Mầm non Tuổi Thơ; Trường Mầm 

non 19/5. 

2.2. Mục đích điều tra 

Chúng tôi tiến hành điều tra thực tiễn nhằm tìm hiểu thực trạng 

của việc rèn luyện kỹ năng tiền đọc cho trẻ 5 – 6 tuổi thông qua trò 

chơi học tập trực tuyến. Trên cơ sở đó, nghiên cứu, đề xuất cách thức 

thiết kế TCHT nhằm việc rèn luyện kỹ năng tiền đọc cho trẻ 5 – 6 tuổi  

2.3. Nội dung điều tra 

- Khảo sát nhận thức của giáo viên mầm non về vấn đề rèn luyện 

KNTĐ cho trẻ 5-6 tuổi thông qua TCHT trực tuyến 

- Khảo sát việc tổ chức TCHT trực tuyến của giáo viên nhằm rèn 

luyện KNTĐ cho trẻ 5-6 tuổi ở các trường mầm non hiện nay.  

- Khảo sát mức độ hình KNTĐ của trẻ 5-6 tuổi thông qua TCHT 

trực tuyến 

2.4. Thời gian điều tra thực trạng 

Từ tháng 04/2017 đến 11/2017 

2.5. Phương pháp tiến hành điều tra 

2.5.1. Phương pháp điều tra bằng Anket 

2.5.2. Phương pháp quan sát 

2.5.3. Phương pháp đàm thoại 

2.6. Xây dựng tiêu chí và thang đánh giá 

2.6.1. Xây dựng tiêu chí đánh giá kỹ năng tiền đọc của trẻ 5- 6 tuổi 

Để đánh giá kỹ năng tiền đọc của trẻ 5-6 tuổi ở trường mầm non chúng 

tôi dựa vào các tiêu chí sau 

1. Khả năng “đọc” hiểu nội dung văn bản của trẻ. 

2. Khả năng nhận biết một vài cấu trúc của văn bản 

3. Khả năng nhận ra và gọi tên các chữ cái 

4. Khả năng nhận biết được ý nghĩa của các kí hiệu trong môi trường 

quen thuộc 

5. Khả năng thực hiện được một vài qui ước đọc sách 
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2.6.2. Thang đánh giá kỹ năng tiền đọc của trẻ 5-6 tuổi 

2.7. Kết quả khảo sát 

2.7.1. Khảo sát nhận thức của giáo viên mầm non về việc 

rèn luyện KNTĐ cho trẻ 5-6 tuổi thông qua TCHT trực tuyến 

2.7.2. Khảo sát việc tổ chức TCHT trực tuyến của giáo viên 

nhằm rèn luyện KNTĐ cho trẻ 5-6 tuổi ở các trường mầm non hiện 

nay.  

2.7.3. Khảo sát thực trạng nhận thức của phụ huynh trẻ về việc 

rèn luyện kỹ năng tiền đọc cho trẻ 5-6 tuổi 

2.7.4. Khảo sát mức độ hình thành KNTĐ của trẻ 5-6 tuổi thông 

qua TCHT trực tuyến 

Tiểu kết chương 2 

Qua kết quả nghiên cứu thực trạng tổ chức hoạt động hình thành kỹ năng 

tiền học đọc học viết cho trẻ 5 - 6 tuổi ở một số trường mầm non trên địa bàn 

thành Phố Đà Nẵng, cho thấy:  

Hầu hết GV đã nhận thấy được tầm quan trọng của việc phát triển KNTĐ 

của trẻ đối với sự phát triển toàn diện của trẻ mầm non nói chung và trẻ 5 – 6 

tuổi nói riêng. Việc cho trẻ tương tác với các phần mềm rèn luyện kỹ năng tiền 

đọc đang được giáo viên quan tâm nhưng vì nhiều lý do khách quan và chủ 

quan nên giáo viên ít sử dụng: Nguyên nhân khách quan: Máy tính bố trí cho 

mỗi trường không đủ cho tất cả các trẻ của 1 lớp học; Nhiều trường trước đây 

có bố trí phòng máy nhưng hiện nay phòng máy bị thu hồi để thay bằng phòng 

chức năng khác, bởi nhà trường bị sức ép của phụ huynh là không thích cho 

con ngồi máy tính hay xem ti vi. Nguyên nhân chủ quan: Khả năng công nghệ 

thông tin của giáo viên còn hạn chế; Giáo viên cho trẻ vào phòng máy chơi 

theo ý thích là chủ yếu chứ chưa thật sự có sự hướng dẫn một cách cụ thể và 

tích cực. Các phần mềm liên quan đến rèn luyện kỹ năng tiền đọc không có 

nhiều chỉ có phần mềm HappyKid…; Trên thị trường các phần mềm trò chơi 

không phù hợp hay chuyên biệt dành cho trẻ, nếu có thì phần mềm đó phải 

mua với giá tiền khá cao nhưng chỉ cài vào được từ 1 đến 2 máy.  

Qua nghiên cứu thực trạng về nhận thức của phụ huynh về việc rèn luyện 

kỹ năng tiền cũng như việc cho trẻ sử dụng các thiết bị điện tử thì chúng tôi 

nhận thấy: Hầu hết phụ huynh đều cho rằng cần thiết phải rèn luyện kỹ năng 

tiền đọc cho trẻ. Bản thân phụ huynh cũng đã chủ động chuẩn bị cho trẻ trước 

khi vào lớp 1. Tuy nhiên hầu hết phụ huynh chưa nhận thức đầy đủ về nội 

dung rèn luyện kỹ năng tiền đọc, họ chỉ cho rằng rèn luyện kỹ năng của việc 

đọc là: trẻ nhận ra các chữ cái, chữ số, biết cách ngồi, cách đọc từ trái sang 

phải, đọc từ trên xuống dưới, biết cách cầm sách, lật sách. “Đọc” hiểu nội dung 
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một câu chuyện theo trình tự tranh minh họa. Nhiều phụ huynh lo lắng sợ con 

lên lớp 1 học thua bạn thua bè, sợ cô giáo trách mắng nên đã cho con đi học 

các lớp dự thính, hoặc yêu cầu các cô giáo mầm non dạy trước chương trình 

lớp 1 – tiều học hóa. Điều này ảnh hường đến tâm lý cũng như quá trình nhận 

thức của trẻ. Hầu hết phụ huynh đều e ngại và không muốn con mình tiếp xúc 

nhiều với các thiết bị điện tử như: điện thoại, ipad, máy tính… nhưng hầu hết 

phụ huynh lại đều cho trẻ tiếp xúc và dùng rất nhiều với nhiều lý do khác nhau. 

Bản thân nhiều phụ huynh mong muốn có nhiều phần mềm, nhiều trò chơi 

trực tuyến  hữu ích để trẻ có thể vừa học vừa chơi có chủ đích trên các thiết bị 

điện tử 

Kết quả khảo sát đo mức độ KNTĐ của trẻ là không đồng đều, 

mức chênh lệch điểm số giữa các nhóm là khá cao. Nguyên nhân chính 

dẫn đến thực trạng như vậy một phần lớn do GVMN chưa thực sự chú 

trọng việc tổ chức hướng dẫn các hoạt động dạy trẻ phát triển KNTĐ 

sao cho có hiệu quả, trình độ chuyên môn và trình độ áp dụng công 

nghệ thông tin của nhiều GV còn hạn chế. Hơn nữa nhiều GV còn lúng 

túng với việc xác định nội dung, tổ chức và đánh giá mức độ phát triển 

KNTĐ của trẻ trong các hoạt động. Ngoài ra, chúng tôi còn nhận thấy 

hầu hết trẻ đều rất thích thú khi được tham gia các TCHT trực tuyến 

nhằm rèn luyện kỹ năng tiền đọc. Tuy nhiên, GV chỉ dừng lại ở việc 

tổ chức cho trẻ chơi các trò chơi ở máy tính nhằm mục đích chơi đùa, 

thư giãn hay cũng cố lại các kiến thức nhận biết chữ cái hơn là các nội 

dung của tiền đọc cho trẻ. Vì thế KNTĐ của trẻ khi tham gia TCHT 

học tập trực tuyến chưa đạt hiệu quả cao. 
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Chương 3: ĐỀ XUẤT QUY TRÌNH, PHƯƠNG PHÁP 

THIẾT KẾ VÀ CÁCH SỬ DỤNG TRÒ CHƠI HỌC TẬP TRỰC 

TUYẾN NHẰM RÈN LUYỆN KỸ NĂNG TIỀN ĐỌC CHO 

TRẺ 5-6 TUỔI 

3.1. Nguyên tắc và yêu cầu của việc thiết kế trò chơi học tập 

trực tuyến nhằm rèn luyện kỹ năng tiền đọc cho trẻ 5-6 tuổi 

3.1.1. Nguyên tắc của việc thiết kế trò chơi học tập trực tuyến 

nhằm rèn luyện kỹ năng tiền đọc cho trẻ 5-6 tuổi 

3.1.2. Yêu cầu của việc thiết kế trò chơi học tập trực tuyến 

nhằm rèn luyện kỹ năng tiền đọc cho trẻ 5-6 tuổi 

3.2. Quy trình thiết kế TCHT trực tuyến nhằm rèn luyện 

KNTĐ cho trẻ 5-6 tuổi 

 Quy trình thiết kế trò chơi học tập trực tuyến nhằm rèn luyện 

kỹ năng tiền đọc cho trẻ 

Quy trình thiết kế trò chơi học tập trực tuyến nhằm rèn luyện kỹ 

năng tiền đọc cho trẻ được thể hiện qua sơ đồ 3.1 dưới đây:  

 
Hình 3.1. Sơ đồ các bước thiết kế trò chơi học tập trực tuyến nhằm 

rèn luyện kỹ năng tiền đọc cho trẻ 
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3.3. Một số kỹ năng cần dùng khi xây dựng TCHT trực tuyến 

bằng các phần mềm 

3.3.1. Kỹ năng lên ý tưởng cho 1 trò chơi học tập trực tuyến 

3.3.2. Kỹ năng tạo, tìm kiếm, xử lý âm thanh, hình ảnh. 

3.3.3. Kiến thức về đồ họa 2D và áp dụng đồ họa 2D vào xây 

dựng trò chơi 

3.4. Một số TCHT trực tuyến đã được thiết kế 

Các trò chơi đã được thiết kế tại trang: 

http://cotienxanh.edu.vn//  

3.4.1. Nhóm trò chơi “Bé thử tài” 

* Nội dung của nhóm trò chơi “Bé thử tài”: Phân biệt được chữ 

cái in hoa, in thường; nêu được cấu tạo của các nét tạo nên chữ, so 

sánh được đặc điểm giống và khác nhau giữa các chữ trong nhóm chữ 

cái, phân biệt được các chữ cái, từ và số; biết rằng các chữ cái cấu tạo 

nên từ. Nhận biết từ và ý nghĩa của từ tương ứng với hình ảnh, âm 

thanh. 

* Nội dung của nhóm trò chơi “Vui kể chuyện”: Hiểu nội dung của các 

văn bản : đọc” vẹt câu chuyện tranh đã được nghe (tên truyện, tên nhân vật, 

diễn biến nội dung cốt chuyện. “Đọc” diễn cảm thể hiện được tính cách của 

các nhân vật, sự kiện tình huống trong câu chuyện… Thực hiện được một vài 

qui ước đọc sách: Đọc từ phần mở đầu cho đến phần kết thúc, đọc từ trái 

qua phải và từ trên xuống dưới, đọc thầm hoặc đọc thành tiếng. Có thái độ 

tự nguyện và lắng nghe một cách chăm chú khi được nghe đọc. Tham dự suốt 

cuộc trao đổi về câu chuyện trên máy cũng như được nghe người kể chuyện. 

3.4.3. Nhóm trò chơi “Thi ai nhanh” 

- * Nội dung của nhóm trò chơi “Thi ai nhanh”: Nhận biết một vài 

cấu trúc của văn bản: nhận ra được cấu tạo của cuốn sách: bìa sách; trang sách; 

vị trí tên tác giả; tên cuốn sách; biết được trang mở đầu và kết thúc của cuốn 

truyện; phân biệt được một số văn bản đơn giản (thơ; chuyện; bản nhạc; bản 

danh sách…); biết giữa mỗi chữ trong văn bản tương ứng với một âm khi đọc.  

3.4.4. Nhóm trò chơi “Thần đồng nhí” 

* Nội dung của trò chơi “Thần đồng nhí”: Nhận biết được ý nghĩa 

của các kí hiệu trong môi trường quen thuộc như: kí hiệu giao thông, 

các bảng báo hiệu, các ký hiệu trong cuộc sống: bệnh viện, trường học, 

chợ, siêu thị, phòng cảnh sát,… kí hiệu của các khu vực trong lớp học. 

Nhận biết, phân biệt được những đặc điểm, đặc trưng của từng đối 

tượng trong cuộc sống…  

http://cotienxanh.edu.vn/


 

 

15 

3.5. Thực nghiệm sư phạm:  
Tiến hành thực nghiệm để đánh giá tính khả thi và hiệu quả các 

TCHT trực tuyến đã thiết kế 

3.5.1.  Mục đích thực nghiệm 

Tiến hành thực nghiệm (TN) nhằm đánh giá tính khả thi, tính hiệu 

quả của việc thiết kế và sử dụng hệ thống TCHT trực tuyến nhằm rèn 

luyện KNTĐ cho trẻ 5 - 6 tuổi. Qua đó kiểm nghiệm tính đúng đắn 

của giả thuyết khoa học đề ra. 

3.5.2.  Nội dung thực nghiệm 

Cách thức thiết kế và sử dụng hệ thống TCHT trực tuyến nhằm 

phát triển KNTĐ cho trẻ 5 - 6 tuổi  

3.5.3. Thời gian thực nghiệm 

Từ tháng 8 đến tháng 11/2017. 

3.5.4. Đối tượng thực nghiệm 

Chúng tôi chọn hai trường mầm non 20/10 và trường mầm non 

Hoa Ban thuộc Quận Hải Châu – TP Đà Nẵng để làm TN kiểm chứng 

cách thức thiết kế và sử dụng TCHT trực tuyến nhằm rèn luyện kỹ 

năng tiền đọc cho trẻ 5 - 6 tuổi mà chúng tôi đã xây dựng.  

Chúng tôi chọn mỗi trường 1 lớp TN và một lớp đối chứng (ĐC) 

(với mỗi lớp là 25 trẻ/lớp). 

3.5.5. Cách tiến hành thực nghiệm. 

3.5.6. Tiêu chí đánh giá và cách đánh giá TN 

Trong quá trình TN, sử dụng tiêu chí và thang đánh giá TN như 

đã nêu ở mục 2.6 

3.5.7. Phương pháp đánh giá kết quả TN 

3.6. Phân tích kết quả nghiên cứu 

3.6.1. Kết quả đo đầu vào trước khi tiến hành thực nghiệm  

3.6.2.  Kết quả sau thực nghiệm 

3.6.3. So sánh mức độ phát triển Kỹ năng tiền đọc  cho trẻ 5 

– 6 tuổi thông qua trò chơi học tập trực tuyến trước thực nghiệm 

và sau thực nghiệm của hai nhóm ĐC và TN 

a. So sánh mức độ phát triển kỹ năng tiền đọc cho trẻ 5 – 6 tuổi thông 

qua trò chơi học tập trực tuyến trước và sau thực nghiệm của nhóm 

đối chứng 

Kết quả đo trước và sau TN của nhóm ĐC như sau: 

Nhóm 

ĐC 
Thời gian 

Các mức độ phát triển KNTĐ 

cho trẻ 5 – 6 tuổi thông qua 

TCHTTT 
�̅� 



 

 

16 

Tốt Khá  TB Yếu  

TTN 5 6 21 18 7.72 

STN 6 8 22 14 8,4 

Bảng 3.10. Kết quả đo trước TN và sau TN của nhóm ĐC 

Kết quả khảo sát cho thấy: 

Tỉ lệ trẻ đạt mức độ tốt và khá của nhóm ĐC sau TN tăng lên 

(tăng 6%). Tỉ lệ trẻ đạt mức độ trung bình, yếu của nhóm ĐC sau TN 

giảm xuống 6%).  

Điểm trung bình của nhóm ĐC tăng lên sau TN (tăng 0,62). Qua 

phân tích kết quả, cho thấy rằng mức độ phát triển KNTĐ cho trẻ 5 – 

6 tuổi thông qua TCHTTT của nhóm ĐC sau TN được nâng cao hơn 

so với trước TN. Sự chênh lệch mức độ phát triển KNTĐ cho trẻ 5 – 

6 tuổi qua TCHTTT của nhóm ĐC trước và sau TN được thể hiện qua 

biểu đồ sau: 

 
Biểu đồ 3.13. Mức độ phát triển KNTĐ cho trẻ mẫu giáo 5 – 6 tuổi 

thông qua 

TCHT trực tuyến của nhóm ĐC trước TN và sau TN 

b. So sánh kết quả trước và sau thực nghiệm của nhóm thực nghiệm 

Kết quả đo trước và sau TN của nhóm TN như sau: 

Nhóm TN Thời gian Các mức độ (%) �̅� 
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5%

10%
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Tốt Khá TB Yếu 

TTN 4 7 18 21 7.78 

STN 15 20 11 4 10,96 

Bảng 3.11. Kết quả đo trước TN và sau TN của nhóm TN 

Sau quá trình TN sử dụng các TCHT trực tuyến, nhóm TN có sự 

tiến bộ rõ rệt. Cụ thể: 

- Tỉ lệ trẻ đạt mức độ tốt, khá sau TN tăng lên rất nhiều so với 

trước TN (tăng 48%). Trước thực nghiệm trẻ chiếm tỉ lệ trung bình, 

yếu cao hơn so với trẻ sau thực nghiệm 48%. Đặc biệt, sau TN trẻ đạt 

loại yếu chỉ còn chiếm 8%. 

- Điểm trung bình của trẻ nhóm TN sau TN cao hơn nhiều so với 

trước TN (�̅�STN - �̅�TTN = 10,96 – 7,78 = 3,18). Căn cứ vào giá trị trung 

bình cho thấy dấu hiệu của sự khác biệt giữa nhóm đối chứng và nhóm 

thực nghiệm. Điều đó chứng tỏ, thực nghiệm đã có tác động tích cực 

đến việc phát triển KNTĐ cho trẻ mẫu giáo 5 – 6 tuổi, TCHTTT thiết 

kế là phù hợp, giả thuyết khoa học đưa ra là đúng. Từ đó cho thấy nếu 

chúng ta sử dụng TCHT trực tuyến nhằm rèn luyện KNTĐ cho trẻ 5 – 

6 tuổi thì mức độ phát triển KNTĐ của trẻ sẽ cao hơn rất nhiều. 
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Tiểu kết chương 3 

Dựa trên cơ sở lý luận và thực tiễn, chúng tôi đã thiết kế được 

một số TCHT trực tuyến nhằm rèn luyện kỹ năng tiền đọc cho trẻ 5-6 

tuổi tại http://cotienxanh.edu.vn//. 

Đặc biệt, trò chơi học tập trực tuyến mà chúng tôi thiết kế có một 

ưu điểm là ngoài việc theo dõi được mức độ rèn luyện kỹ năng tiền 

đọc cho trẻ thì chúng ta còn có thể kiểm soát được lưu lượng thời gian 

và số lần truy cập của trẻ. Mỗi lượt truy cập trò chơi chỉ diễn ra trong 

30 pút, sau đó trò chơi sẽ tự động báo ngắt. Trẻ muốn truy cập lại phải 

chờ 60 phút sau. Việc này giúp chúng ta tránh được việc tiếp xúc lâu 

với máy tính, điện thoại, ipad… làm ảnh hưởng đến trí não và mắt của 

trẻ. 

Cách thức thiết kế và sử dụng TCHT được chúng tôi triển khai 

phù hợp với lứa tuổi, nội dung theo đúng trình tự cấu trúc của 1 TCHT, 

với mỗi yếu tố (Nhiệm vụ rèn luyện kỹ năng tiền đọc, luật chơi, hành 

động đọc) của 1 TCHT có thể linh hoạt thay đổi phù hợp với đặc điểm 

lớp, cơ sở đào tạo, cũng như mức độ và khả năng tiền đọc của trẻ. 

Chúng tôi đã đề xuất được qui trình thiết kế TCHT trực tuyến cũng 

như là các kỹ năng cần thiết trong việc thiết kế TCHT trực tuyến nhằm 

rèn luyện kỹ năng tiền đọc cho trẻ. Điều đó đã góp phần tạo ra sự mới 

mẻ, làm phong phú thêm nguồn TCHT nói chung và TCHT trực tuyến 

nói riêng nhằm rèn luyện kỹ năng tiền đọc cho trẻ 5 – 6 tuổi. 

Sau quá trình thực nghiệm các TCHT trực tuyến đã thiết kế nhằm 

rèn luyện KNTĐ cho trẻ 5-6 tuổi, trên cơ sở phân tích những kết quả 

thu được sau quá trình thực nghiệm, chúng tôi có một số kết luận: 

Thực hiện thực nghiệm khảo sát chúng tôi nhận thấy: kỹ năng 

tiền đọc của trẻ 5-6 tuổi ở hai nhóm trẻ là tương đương nhau. Mức độ 

chênh lệch giữa hai nhóm là không đáng kể. Số lượng trẻ đạt điểm ở 

mức độ tốt và khá còn thấp, số trẻ đạt mức độ trung bình chiếm tỷ lệ 

khá cao. 

Trong quá trình, thực nghiệm tác động, chúng tôi đưa vào hệ 

thống TCHT trực tuyến đã thiết kế. Các trò chơi này được xây dựng 

dựa trên những cơ sở tâm lí học và giáo dục học, chủ yếu dựa trên 

nguyên tắc dạy học tích họp, lấy trẻ làm trung tâm và hướng trẻ đển 

vùng phát triển gần nhất. Kết quả đạt được cho thấy trẻ đã có những 

tiến bộ đáng kể về kỹ năng tiền đọc. Tỷ lệ trẻ ở mức độ 3 tăng cao, số 

trẻ ở mức độ 2 và 1 giảm đi đáng kể. Căn cứ vào giá trị trung bình của 

nhóm ĐC và TN sau TN cho thấy dấu hiệu của sự khác biệt giữa nhóm 

http://cotienxanh.edu.vn/
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đối chứng và nhóm thực nghiệm. Điều đó chứng tỏ, thực nghiệm đã 

có tác động tích cực đến việc phát triển KNTĐ cho trẻ mẫu giáo 5 – 6 

tuổi, TCHTTT thiết kế là phù hợp, giả thuyết khoa học đưa ra là đúng. 

Từ đó cho thấy nếu chúng ta sử dụng TCHT trực tuyến nhằm rèn luyện 

KNTĐ cho trẻ 5 – 6 tuổi thì mức độ phát triển KNTĐ của trẻ sẽ cao 

hơn rất nhiều. 

Giáo viên và phụ huynh khi cho trẻ chơi với các TCHT trực tuyến 

này cần kiểm soát thời gian chơi, linh hoạt, sáng tạo và hợp lý, phù 

hợp vói đặc điểm, hứng thú của trẻ. Bên cạnh đó cũng cần có thời gian 

tác động thường xuyên thì hiệu quả mới cao. Đồng thời, cần đảm bảo 

phương tiện, trang thiết bị, phòng học, máy chiếu, màn hình, sách 

truyện...sự năng động sáng tạo của giáo viên với sự quan tâm chỉ đạo 

sát sao của nhà trường. Có như vậy mới tăng hiệu quả của hoạt động 

rèn luyện kỹ năng tiền đọc cho trẻ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phần III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

I. Kết luận 
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1.1. Rèn luyện kỹ năng tiền đọc cho trẻ 5 – 6 tuổi là một nhiệm 

vụ quan trọng trong chương trình giáo dục mầm non cũng như việc 

chuẩn bị sẵn sàng cho các cấp học tiếp theo. Đề tài đã tổng quan được 

các công trình nghiên cứu quốc tế và trong nước vấn đề phát triển khả 

năng tiền đọc. Các nhà khoa học đã thừa nhận khả năng tiền đọc xuất 

hiện rất sớm ở trẻ, từ nửa sau tuổi sơ sinh và phát triển mạnh mẽ vào 

tuổi mẫu giáo Lớn. Từ đó, họ khẳng định cần quan tâm đến phát triển 

khả năng tiền đọc cho trẻ chẳng kém gì sự quan tâm dành cho sự phát 

triển ngôn ngữ (ngôn ngữ nói) ở trẻ. 

1.2. Qua nghiên cứu thực trạng cho thấy, giáo viên mầm non và 

cha mẹ trẻ có con trong độ tuổi mẫu giáo 5 -6 tuổi rất quan tâm đến 

việc chuẩn bị cho trẻ vào lớp một, nhất là chuẩn bị cho trẻ học đọc. 

Thực trạng hình thành kỹ năng tiền học đọc học viết của trẻ còn hạn 

chế, chỉ chú trọng vào cho trẻ học thuộc bảng chữ cái và dạy trẻ nhận 

biết mặt chữ cái và đọc theo cô một số từ có chứa chữ cái mà giáo viên 

đang dạy các nội dung khác của tiền đọc chưa được quan tâm. Nhận 

thức của giáo viên còn chưa đầy đủ về nội dung cũng như tầm quan 

trọng của việc rèn luyện kỹ năng tiền đọc cho trẻ. Chính điều này đã 

khiến giáo viên khá cứng nhắc trong việc hình thành kỹ năng tiền đọc 

cho trẻ; phụ huynh chưa chú trọng vào công tác này, phần lớn phụ 

huynh chạy theo phong trào cho trẻ học thêm vào ba tháng hè để trẻ 

biết đọc, biết viết trước khi vào lớp một, mà không chú ý đến đặc điểm 

phát triển, cũng như nhu cầu, nguyện vọng của trẻ. Điều này ảnh 

hưởng không tốt đến việc học tập của trẻ sau này ở trường phổ thông. 

Giáo viên mầm non và phụ huynh đều nhận thức rằng công nghệ thông 

tin đã và đang được ứng dụng rộng rãi trong mọi lĩnh vực của đời sống, 

ngành giáo dục cũng không nằm ngoài xu thế đó và bậc học mầm non 

cũng đã và đang tiếp cận với những công nghệ hiên đại. Việc trẻ tiếp 

cận với thiết bị công nghệ là điều cần thiết tuy nhiên cần phải có sự 

kiểm soát, định hướng đúng đẳn và ngay từ ban đầu cho trẻ về công 

nghệ thông tin, coi công nghệ thông tin như là một công cụ đắc lực để 

thúc đẩy khả năng sáng tạo, kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm cho 

trẻ. Cần thiết phải có những phần mềm hoặc các trò chơi trực tuyến có 

chủ đích và phù hợp với đặc điểm, nhu cầu hứng thú của trẻ. 

1.3. Xuất phát từ lý luận và thực tiễn đó, chúng tôi xây dựng hệ 

thống trò chơi học tập trực tuyến nhằm rèn luyện kỹ năng tiền đọc cho 

trẻ 5 -6 tuổi tại http://cotienxanh.edu.vn// 
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của trẻ ở nhóm thực nghiệm cao hon nhóm đối chứng. Điều đó chứng 

tỏ hệ thống trò chơi trực tuyến  tác động mà chúng tôi xây dựng có 

hiệu quả, khả thi. 

II. Kiến nghị 

Trên cơ sở kết quả nghiên cứu của đề tài, chúng tôi xin đưa ra một 

số kiến nghị sau: 

2.1.  Cơ quan chức năng quản lý giáo dục mầm non cần cập nhật 

các thông tin lĩnh vực phát triển khả năng tiền đọc viết của các nước trên 

thế giới để thay đổi việc quản lý và chỉ đạo các trường mầm non trên cả 

nước về thực hiện nhiệm vụ này. 

2.2.  Các viện nghiên cứu, các trường đại học cần có nhiều công 

trình nghiên cứu về phát triển khả năng tiền đọc viết tuổi mầm non giúp 

cho Bộ GD-DT có cơ sở để đổi mới nội dung chương trình cũng như 

quản lý, chỉ đạo nhiệm vụ giáo dục này để có thể đạt đến các hiệu quả 

giáo dục mong muốn. 

2.3.  Cán bộ quản lý cần thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn, 

bồi dưỡng cho giáo viên mầm non về việc thực hiện chương trình giáo 

dục mầm non mới và tổ chức các lớp bồi dường CNTTcho GVMN . 

Tăng cường về cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho việc tổ chức 

các hoạt động của trẻ ở trường mầm non, nhất là các phương tiện, đồ 

dùng, học liệu phục vụ cho hoạt động rèn luyện KNTĐ của trẻ. 

2.4.  Nâng cao  hiểu  biết  của  phụ  huynh  về  việc  chuẩn  bị  cho  

trẻ  mẫu giáo 5 – 6 tuổi vào trường phổ thông, chú trọng hình thành kỹ 

năng tiền học đọc học viết thông qua các hoạt động. 

 

  

 


