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BÀI TUYÊN TRUYỀN  

VỀ CHUẨN BỊ TÂM THẾ CHO TRẺ VÀO LỚP 1 

Kính thưa các bậc cha mẹ học sinh! 

* Tuổi Mầm non là bậc thang đầu tiên, làm nền móng cho những bậc thang 

tiếp theo của đời người, nhiều nhà khoa học đã nói đến sự cần thiết và vai trò của 

trường Mầm non trong việc phát triển cũng như chuẩn bị cho trẻ vào lớp 1. Để vào 

lớp 1, trẻ cần được chuẩn bị tâm lý sẵn sàng đi học – hay còn gọi là “độ chín 

muồi”. Vì thế một trong những yêu cầu quan trọng để giúp trẻ vào học tốt chương 

trình Tiểu học là cần chuẩn bị cho trẻ: 

- Về mặt thể chất 

- Về mặt trí tuệ 

- Về tình cảm – xã hội 

- Về mặt ngôn ngữ 

- Một số kỹ năng cần thiết cho hoạt động học tập 

* Để đáp ứng những yêu cầu trên đòi hỏi khi chuyển tiếp giữa Mầm non và 

Tiểu học phải đảm bảo sự kế thừa, tính khoa học, những kiến thức đã được  hình 

thành ở lứa tuổi Mầm non cần phải được củng cố và mở rộng, hoàn thiện ở mức 

độ cao hơn giúp trẻ không bị những thay đổi đột ngột khi chuyển hoạt động chủ 

đạo từ hoạt động vui chơi sang hoạt động học tập trong nhà trường phổ thông. 

Chính vì thế việc chuẩn bị tốt cho trẻ về thể chất, tâm lý từ tuổi mẫu giáo là yêu 

cầu quan trọng giúp trẻ thích ứng tốt với việc học tập ở bậc học phổ thông. 

1. Chuẩn bị về mặt thể lực 

Bác Hồ của chúng ta có nói “Một tâm hồn minh mẫn trong một cơ thể cường 

tráng”. Thật  đúng vậy, một điều kiện quan trọng ảnh hưởng trực tiếp đến quá 

trình học tập của học sinh là thể lực. Thể lực phát triển tốt tạo điều kiện thuận lợi 

cho những tư chất, những yếu tố sinh học với tư cách là tiền đề vật chất của sự 

phát triển nhân cách. 

- Chuẩn bị về mặt thể lực cho trẻ không đơn thuần là sự chuẩn bị về lượng 

phát triển chiều cao và trọng lượng cơ thể mà còn là sự chuẩn bị về chất, năng lực 

làm việc bền bỉ, dẻo dai, có khả năng chống lại sự mệt mỏi của thần kinh, cơ bắp, 



độ khéo léo của bàn tay, tính nhanh nhạy của các giác quan ….. Để có được phẩm 

chất đó, cần tạo một chế độ sinh hoạt, ăn uống, nghỉ ngơi, luyện tập,….. cho trẻ 

một cách khoa học và hợp lý cả về thời gian cũng như phù hợp với đặc điểm phát 

triển riêng của từng trẻ. 

2. Chuẩn bị về mặt phát triển trí tuệ 

- Giáo dục Mầm non có một ý nghĩa quan trọng đối với việc chuẩn bị tâm thế 

sẵn sàng đi học cũng như tập cho trẻ làm quen với những sinh hoạt gần gũi với 

hoạt động học tập.Vì vậy trẻ cần phải có sự rèn luyện về các thao tác trí tuệ, có sự 

hiểu biết vể bản thân, gia đình, môi trường xung quanh, các biểu tượng về thời 

gian, không gian đồng thời có kỹ năng thực hiện hoạt động trí óc như biết so sánh, 

phân tích, tổng hợp,….Trí tuệ ở đây là những hiểu biết nhất định của trẻ về các sự 

vật, hiện tượng xung quanh như nắng, mưa, nóng, lạnh, thứ bậc trong gia đình,…. 

Biểu tượng là những hình ảnh của các sự vật hiện tượng mà trẻ hình dung được ở 

trong đầu mỗi khi được nhắc đến. Ví dụ khi ta nói ô tô trẻ sẽ hình dung được ở 

trong đầu rằng đó là cái gì, dùng để làm gì. Kỹ năng hoạt động trí óc là những 

hành động trí óc đơn giản như so sánh sự giống nhau hay khác nhau của 2 hay 

nhiều sự vật, hiện tượng, đối chiếu về kích thước hỏi và thử trả lời, đếm,….. Khả 

năng định hướng trong không gian và thời gian cũng là một biểu hiện của sự phát 

triển trí tuệ, trẻ biết xác định được không gian trên, dưới, trước, sau, phải, trái và 

thời gian như sáng, trưa, chiều, tối, hôm qua, hôm nay,…. Là điều kiện cần thiết 

để trẻ tiếp thu, lĩnh hội chương trình học tập ở trường phổ thông. 

3. Chuẩn bị về mặt tình cảm – xã hội 

- Sự phát triển các mặt tình cảm – xã hội là tiền đề quan trọng cho việc học và 

phát triển toàn diện nhân cách của trẻ. Chính việc phát triển tính tự tin, tự trọng, 

thực hiện nhiệm vụ một cách độc lập; khả năng tập trung, chấp hành những qui 

định chung và sự chỉ dẫn của người lớn (phù hợp với lứa tuổi của trẻ) là vô cùng 

thiết yếu giúp trẻ học tập tốt ở trường phổ thông sau này. Khi trẻ tự tin vào chính 

bản thân mình, trẻ sẽ học được cách chủ động độc lập trong việc thực hiện các 

nhiệm vụ đến cùng. Vì vậy hãy để trẻ tự làm và người lớn chúng ta là khích lệ trẻ. 

4. Chuẩn bị về mặt ngôn ngữ 

- Tất cả những nội dung, kiến thức nói cho đến cùng đều phải thông qua tiếng 

mẹ đẻ. Vì vậy việc chuẩn bị cho trẻ sử dụng thành thạo tiếng mẹ đẻ trong sinh 
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hoạt hàng ngày là việc quan trọng nhất để chuẩn bị cho trẻ vào lớp một. 

- Trẻ có ngôn ngữ mạch lạc phát triển tốt, thì đồng thời các quá trình tâm lý 

như tư duy, tưởng tượng, trí nhớ, tri giác,…. của trẻ cũng phát triển tốt. 

- Việc phát triển ở trẻ khả năng sử dụng ngôn ngữ trong cuộc sống hàng ngày 

một cách phong phú; hình thành một số kỹ năng chuẩn bị cho việc đọc, viết, thông 

qua các hoạt động sinh hoạt, học tập, lao động, các buổi tham quan, dạo chơi … 

cần khuyến khích trẻ sử dụng tiếng mẹ đẻ, mở rộng vốn từ về thế giới xung quanh, 

tập cho trẻ biết diễn đạt một cách rõ ràng, mạch lạc, không nói ngọng, nói lắp, nói 

lí nhí. 

- Đối với trẻ 5 tuổi để giúp ích cho việc học tốt môn tiếng Việt ở lớp một, 

giáo viên cần tổ chức các hoạt  động nghe – nói như cho trẻ phát âm các chữ cái, 

nghe và hiểu nghĩa của từ, thể hiện cử chỉ, điệu bộ, nét mặt phù hợp với yêu cầu, 

hoàn cảnh giao tiếp. Bên cạnh đó chuẩn bị cho việc đọc – viết  như cho trẻ tiếp 

xúc với chữ viết trong môi trường xung quanh, nhận dạng và phát âm các chữ cái, 

tô chữ cái, từ, xem và nghe đọc các loại sách, phân biệt phần mở đầu, kết thúc của 

sách. Cho trẻ làm quen với cách đọc và viết tiếng Việt: hướng đọc, viết từ phải 

sang trái, từ dòng trên xuống dòng dưới, hướng viết của các nét chữ, “đọc” truyện 

qua các tranh vẽ, đọc phải diễn cảm, các tranh vẽ phải đẹp và to, chữ viết rõ ràng, 

to, chữ sử dụng trong sách là chữ in thường.… 

5. Chuẩn bị một số kỹ năng cần thiết cho hoạt động học tập 

- Hiện nay việc sử dụng phương pháp dạy học tích cực trong các bậc học đã 

giúp trẻ chuyển hoạt động chủ đạo từ hoạt động vui chơi sang hoạt động học tập 

một cách thuận lợi. 

- Để đạt được những hiệu quả trên cần tạo điều kiện cho trẻ rèn luyện một số 

kỹ năng cơ bản của hoạt động học tập như việc sắp xếp bàn ghế, cách cầm bút, 

cầm sách, mở sách, tư thế ngồi đúng,… giúp trẻ thích ứng với hoạt động mới. 

Thông qua chủ đề “Trường Tiểu học” giáo viên cần hướng dẫn trẻ làm quen với 

các đồ dùng học tập ở trường phổ thông, thường xuyên cho trẻ tiếp xúc với sách, 

truyện, bút, thước. 

- Bên cạnh đó trẻ phải biết cách điều khiển, vận động bàn tay nhỏ bé của 

mình để thực hiện một cách gọn gàng, dẻo dai các thao tác vận động trong học tập. 

- Mấy năm gần đây có hiện tượng một số trẻ trước khi vào lớp 1 đã “đọc 



thông viết thạo”. Có một số trường phổ thông lấy đó làm tiêu chuẩn để ưu tiên 

tuyển trẻ vào lớp 1. Với thực trạng trên nhiều bài báo của các nhà giáo, các bậc 

cha mẹ học sinh (phụ huynh) lên tiếng. Theo họ chuẩn bị cho trẻ vào lớp 1 cần 

quan tâm phát triển toàn diện: về thể lực, các tố chất, năng lực nhận thức, khả 

năng sáng tạo, ngôn ngữ, tình cảm, hành vi đạo đức,… 

- Hiện tượng một số phụ huynh mới đầu năm lớp 5 tuổi đã đã nôn nóng xin 

cho con học chữ hoặc chiều đón con sớm để đưa đến cô giáo lớp 1 dạy chữ hay có 

nơi đến học kỳ 2 đã cho trẻ nghỉ học để đến học với giáo viên Tiểu học mà bất 

chấp nguyên tắc đòi hỏi sự phù hợp giữa nội dung, phương pháp dạy học với sự 

phát triển tâm sinh lý ở lứa tuổi này, ép trẻ học quá sớm vô tình chúng ta làm mất 

đi sự tập trung chú ý và hứng thú học tập của trẻ sau này. Mặc khác không ít 

những phụ huynh lại phó mặc con mình cho trường Mầm non dẫn đến việc không 

tạo ra được sự thống nhất trong công tác chăm sóc giáo dục trẻ, dẫn đến hiệu quả 

chuẩn bị cho trẻ vào lớp 1 không cao. 

- Để chuẩn bị tốt tâm thế cho trẻ chuẩn bị vào lớp 1, ngay từ đầu năm học 

Giáo dục Mầm non cần phải: 

+ Xây dựng chương trình giáo dục trẻ 5 tuổi theo hướng tích hợp, tổ chức các 

hoạt động giáo dục nhằm phát triển ở trẻ tất cả các lĩnh vực, giúp trẻ vững vàng, tự 

tin khi bước chân vào trường phổ thông. 

+ Tổ chức các hoạt động giúp các bậc cha mẹ hiểu được mục đích ý nghĩa, 

nội dung của việc chuẩn bị cho trẻ 5 tuổi vào lớp 1. 

+ Phối hợp với trường Tiểu học, chuẩn bị một số kỹ năng, nội dung, phương 

pháp học tập. 

+ Hướng dẫn phụ huynh sưu tầm sách, chọn sách, hướng dẫn trẻ các kỹ năng 

học tập cần thiết nhất. 

- Chuẩn bị thể lực cho trẻ là một việc làm quan trọng đòi hỏi chúng ta phải có 

sự quan tâm sâu sắc. Một cơ thể khoẻ mạnh là tiền đề vật chất giúp cho trẻ phát 

triển năng lực hoạt động trí tuệ ở trường phổ thông. Người lớn cần phải hiểu điều 

đó để tránh cho trẻ suốt ngày phải ngồi tập đọc, tập viết, tập tô, tập vẽ …. như một 

học sinh phổ thông thật sự. 

- Biết cách ứng xử với mọi người xung quanh, lễ phép, kính trọng người lớn 

nhằm chuẩn bị dần cho trẻ thích ứng với những quan hệ xã hội ở trường phổ thông. 
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- Giúp trẻ diễn đạt điều mình muốn một cách mạch lạc, rõ ràng. 

- Phụ huynh cần kết hợp với giáo viên để biết cách dạy trẻ phát âm 29 chữ cái 

trong chương trình Mầm non, cách làm quen với các mẫu chữ in thường, viết 

thường, in hoa. 

- Xây dựng cho trẻ một góc học tập gọn gàng, đẹp mắt, phù hợp với điều kiện 

sẵn có của mình nhằm giúp trẻ thích thú đối với việc ngồi vào bàn học. 

- Giúp trẻ chọn lựa sách, đọc sách cho trẻ nghe và trẻ có thể “đọc vẹt” sách 

nhưng việc đọc như thế có một ý nghĩa quan trọng và rất cần thiết cho việc học 

đọc sau này. Ngoài ra cần chọn đồ chơi phù hợp với lứa tuổi trẻ đặc biệt là đồ chơi 

chữ cái, số. 

- Phụ huynh cần tạo cho trẻ thói quen tự lập bằng cách khuyến khích trẻ thực 

hiện trọn vẹn một vài công việc nhà đơn giản, tự tạo một thời gian biểu học tập – 

vui chơi và nghiêm túc thực hiện thời gian biểu ấy. 

Kính chúc các bậc cha mẹ học sinh thành công trong việc chuẩn bị tâm thế 

tốt cho trẻ vào lớp 1 ! 

                                                      Nam Hùng, ngày 20 tháng 5 năm 2020 
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