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                                   PHẦN I: LÝ LỊCH. 

1. Họ và tên tác giả: Đỗ Thị Hòa 

 2. Chức vụ: Giáo viên 

  3. Đơn vị công tác: Trường mầm non Việt Hưng - Văn Lâm - Hưng Yên. 

  4. Tên đề tài:  “Một số biện pháp giáo dục lễ giáo cho trẻ 4 - 5 tuổi”. 

 

PHẦN II: NỘI DUNG 

CHƯƠNG I: MỞ ĐẦU 

A . ĐẶT VẤN ĐỀ 

Thế giới trẻ thơ – một thế giới đã từng là đề tài của biết bao cuốn sách, nguồn 

cảm xúc của bao nhiêu tác giả. Lứa tuổi mầm non là thời kỳ vàng ngọc để phát 

triển những năng khiếu về văn hóa nghệ thuật của mỗi con người. Từ thực tế cũng 

như nhiều công trình nghiên cứu của các nhà tâm lý học, giáo dục học đã cho 

chúng ta thấy rằng trong những năm đầu của cuộc đời đứa trẻ, hệ thần kinh mềm 

mại hơn, non yếu hơn. Trong quãng thời gian đó rất dễ hình thành những nét cơ 

bản của cá tính và những thói quen nhất định. Sau đó những phẩm chất tâm lý, 

nhân cách của con người dần dần được định hình. 

Như chúng ta đã biết giáo dục lễ giáo cho trẻ là một phạm trù quan trọng 

trong nội dung giáo dục trẻ, đó là khâu đầu tiên hình thành cho trẻ những cơ sở ban 

đầu của nhân cách con người mới của chủ nghĩa xã hội. Trẻ khoẻ mạnh, nhanh 

nhẹn phát triển hài hoà cân đối, giàu lòng yêu thương, quan tâm nhường nhịn giúp 

đỡ mọi người, biết yêu thích và giữ gìn cái đẹp, ham hiểu biết thích tìm tòi khám 

phá thế giới xung quanh hình thành một số kỹ năng cơ bản như nhẹ nhàng, khéo 

léo. Giáo dục lễ giáo không  phải là nội dung giáo dục mới cho trẻ mầm non nhưng 

làm thế nào để giáo dục mầm non có hiệu quả, đây chính là vấn đề mà cô giáo và 

phụ huynh luôn quan tâm. Đặc biệt hơn đối với trẻ mầm non đặc điểm của trẻ là dễ  

nhớ mau quên, hay bắt chước cho nên việc giáo dục trẻ đòi hỏi chúng ta phải nắn từ 
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đầu, thực hiện thường xuyên như các cụ ta có câu: 

Uốn cây từ thuở còn non 

Dạy con từ thuở con còn ngây thơ 

           Bên cạnh đó vì mục tiêu“mỗi cặp vợ chồng có từ 1- 2 con”nên số con 

trong gia đình ít đi thì trẻ ngày càng được nuông chiều muốn gì được nấy….đây 

cũng là vấn đề không nhỏ ảnh hưởng đến giáo dục lễ giáo cho trẻ. Một số phụ 

huynh chưa hiểu về tầm quan trọng trong giáo dục lễ giáo cho con em mình ở tuổi 

mầm non nên thường phó mặc cho giáo viên ở trường. Là giáo viên mầm non tôi 

thấy việc giáo dục lễ giáo được đặt lên hàng đầu. Tuy nhiên kết quả vẫn chưa cao 

khi giao tiếp với mọi người xung quanh thỉnh thoảng trẻ có những câu nói cụt , 

những hành vi thiếu văn minh. Vậy làm thế nào và bằng cách nào để giáo dục lễ 

giáo mang lại hiệu quả . Đây là vấn đề cấp bách của toàn xã hội không phải của 

riêng ai. Trăn trở với mục tiêu chung của ngành giáo dục mầm non, vấn đề cấp 

bách của toàn xã hội, là giáo viên mầm non tôi suy nghĩ và nhận thấy rằng giáo dục 

lễ giáo cho trẻ hiện nay đang là việc làm cần thiết có vai trò to lớn trong giáo dục 

trẻ. Vì vậy, tôi đã chọn đề tài: “Một số biện pháp giáo dục lễ giáo cho trẻ 4 - 5 

tuổi”            

I. THỰC TRẠNG CỦA ĐỀ TÀI. 

1. Đặc điểm chung 

a. Thuận lợi 

Bản thân tôi đã được đào tạotrình độ CĐSPMN, đã được công tác cùng với 

độ ngũ giáo viên có trình độ đạt chuẩn, trên chuẩn, nhiệt tình, yêu nghề, mếm trẻ, 

đó là môi trường thuận lợi để cho tôi thực hiện đề tài này. 

Bên cạnh đó tôi còn được tham gia các chuyên đề do phòng, trường tổ chức 

bồi dưỡng về chuyên môn trong đó có lồng ghép nội dung giáo dục lễ giáo cho trẻ 

và tổ chức các cuộc thi trong trường để chị em đồng nghiệp học hỏi kinh nghiệm. 

Được sự quan tâm giúp đỡ của ban giám hiệu nhà trường tạo điều kiện trang 
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bị đầy đủ cơ sở vật chất, đồ dùng đồ chơi trong lớp để giáo dục trẻ tốt hơn.  

Được sự chỉ đạo sâu sát của ban giám hiệu về kế hoạch tổ chức các hoạt 

động giáo dục. 

 Giáo viên đã công tác nhiều năm trong nghề, nhiệt tình, yêu trẻ, nắm vững 

phương pháp giảng dạy. Bản thân là giáo viên trẻ luôn không ngừng tìm tòi học hỏi, 

sáng tạo trong công tác.  

 Sĩ  số học sinh trong lớp đảm bảo theo điều lệ trường mầm non. 

 Được sự giúp đỡ của đồng nghiệp trong việc chăm sóc giáo dục trẻ và tổ 

chức các hoạt động.  

 Đa số phụ huynh quan tâm đến giáo dục mầm non, đến con khi đến trường. 

b. Khó khăn:  

Cơ sở vật chất nhà trường còn khó khăn, diện tích lớp chật hẹp. 

 Chưa có nhiều tài liệu sách báo về giáo dục lễ giáo cho trẻ để giáo viên 

nghiên cứu, tham khảo. 

 Một số trẻ vẫn còn nhút nhát, chưa mạnh dạn trong các hoạt động. 

Trẻ được bố mẹ nuông chiều nên chưa có những hành vi cần thiết phù hợp 

theo độ tuổi. 

Về phía các bậc phụ huynh: Quan tâm chăm sóc giáo dục trẻ nhưng chưa có 

kiến thức chăm sóc giáo dục trẻ, luôn nóng vội trong việc dạy con, do đó khi trẻ về 

nhà mà chưa biết đọc, viết chữ, hoặc chưa biết làm toán thì lo lắng một cách thái 

quá. Đồng thời lại chiều chuộng con cái khiến trẻ không có kỹ năng tự phục vụ, 

luôn ỷ lại vào người lớn. 
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2. Thực trạng cụ thể. 

Khảo sát lớp 4 tuổi khu Mễ Đậu tại thời điểm tháng 9/2018 

Bảng khảo sát trước thực nghiệm 

TT Nội dung khảo sát Tổng số trẻ trong 

lớp 

Tỉ lệ % 

1 Trẻ biết chào hỏi lễ phép 23/32 72% 

2 Trẻ biết xưng hô lễ phép 22/32 69% 

3 Trẻ biết cảm ơn, xin lỗi 21/32 66% 

4 Trẻ biết giữ gìn sắp xếp đồ chơi theo 

quy định 

24/32 75% 

5 Trẻ biết giữ gìn vệ sinh môi trường 20/32 62,5% 

6 Trẻ biết nhường nhịn, giúp đỡ bạn 20/32 62,5% 

7 Trẻ mạnh dạn trong giao tếp 22/32 69% 

 

Đánh giá: Tôi tiến hành khảo sát 100% số trẻ lớp tôi là 32 cháu. Qua khảo 

sát trên tôi thấy số trẻ biết chào hỏi lễ phép còn thấp, trẻ chưa biết xưng hô lễ phép 

và biết cảm ơn, xin lỗi chưa cao, trẻ chưa có thói quen giữ gìn, sắp xếp đồ chơi 

theo quy định, ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường của trẻ con thấp, tỉ lệ trẻ biết 

nhường nhịn, giúp đỡ bạn chưa cao, trẻ chưa mạnh dạn trong giao tiếp. 

II. Ý NGHĨA VÀ TÁC DỤNG CỦA CÁC GIẢI PHÁP MỚI. 

Tôi nghiên cứu đề tài này nhằm mục đích xác định những biện pháp giáo dục 

lễ giáo như cách ăn nói lễ phép, có thưa, có gửi, chào hỏi, dạ, vâng, cảm ơn, xin lỗi; 

tư thế, trang phục, phong cách và tất cả những hành vi ứng xử đối với những người 

xung quanh, tình yêu thương, sự kính trọng, lòng biết ơn đối với ông bà, bố mẹ, cô 

giáo, anh chị… và tình thân ái đối với bạn bè thông qua các hoạt động học tập, vui 



Sáng kiến                                                                                               Đỗ Thị Hòa  

 

6 

 

chơi… góp phần nâng cao hiệu quả giáo dục, hình thành và phát triển nhân cách 

toàn diện cho trẻ. 

 

 

III. PHẠM VI NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI. 

1. Đối tượng nghiên cứu. 

Nghiên cứu “Một số biện pháp giáo dục lễ giáo cho trẻ 4 – 5 tuổi”  lớp mẫu 

giáo 4- 5 tuổi khu Mễ Đậu Trường Mầm Non Việt Hưng. 

2. Phạm vi nghiên cứu. 

Quá trình thực hiện “Một số biện pháp giáo dục lễ giáo cho trẻ 4- 5 tuổi” tại lớp 

mẫu giáo 4 – 5 tuổi thôn Mễ Đậu trường mầm non Việt Hưng. 

B. PHƯƠNG PHÁP TIẾN HÀNH. 

I. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN. 

1. Cơ sở lí luận:  

Giáo dục lễ giáo cho trẻ mẫu giáo là sự hình thành, phát triển nhân cách cho 

trẻ, sự nhận thức qua cách giao tiếp và thông qua các bài thơ, câu chuyện, nhằm 

giáo dục đạo đức lối sống cho trẻ. Vì vậy, giao tiếp chiếm một vị trí quan trong 

trong đời sống sinh hoạt hàng ngày của trẻ là nền văn hóa lâu đời và đặc biệt đối 

với trẻ. Giáo dục lễ giáo ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển ngôn ngữ của trẻ. Nếu 

được giáo dục tốt, khi giao tiếp trẻ sẽ nói năng nhẹ nhàng, mạch lạc, có văn hóa 

trong các câu nói, cử chỉ, hành động của trẻ đối với mọi người. Các tác phẩm văn 

học, các hình ảnh có nội dung giáo dục lễ giáo và quá trình giao tiếp của trẻ với bạn 

bè với cô giáo là những phương tiện giáo dục lễ giáo tốt nhất cho trẻ. Điều đó nhằm 

hình thành ở trẻ những tình cảm yêu thương, gần gũi với mọi người xung quanh, 

kính trọng lễ phép người lớn tuổi. 

2. Cơ sở thực tiễn: 

     Như chúng ta đã biết, giáo dục lễ giáo cho trẻ là một phần quan trọng trong nội  
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dung giáo dục trẻ, đó là khâu đầu tiên hình thành cho trẻ những cơ sở ban đầu của 

nhân cách con người mới xã hội chủ nghĩa: Trẻ khỏe mạnh, nhanh nhẹn, phát triển 

hài hòa, cân đối, giàu lòng yêu thương, biết quan tâm, nhường nhịn, giúp đỡ mọi 

người; biết yêu hích và giữ gìn cái đẹp thông minh ham hiểu biết, thích tìm tòi, 

khám phá thế giới xung quanh; hình thành một số kỹ năng cơ bản như: Nhẹ nhàng, 

khéo léo, biết xin lỗi và nhận lỗi... 

Bên cạnh đó vì mục tiêu dân số và kế hoach hóa gia đình giảm tỷ lệ sinh con nên 

số con trong mỗi gia đình ít đi, thì trẻ ngày càng được quan tâm và  nuông chiều. 

Một số phụ huynh chưa hiểu tầm quan trọng của giáo dục lễ giáo cho con em ở lứa 

tuổi mầm non, nên thường khoán trắng cho giáo viên. Thời gian đầu trẻ đến lớp với 

thói quen tự do, hay nói leo cô, trả lời có những câu cụt không có chủ ngữ, vị ngữ, 

ra vào lớp tự nhiên.  

Đứng trước tình hình như vậy, tôi rất lo lắng phải dạy trẻ như thế nào và bằng 

những biện pháp gì để tất cả trẻ lớp tôi có những thói quen và hành vi đạo đức và 

phù hợp với chuẩn mực xã hội. Đầu tiên cô giáo cần giáo dục trẻ những hành vi 

văn hoá trong cuộc sống hằng ngày có thái độ đúng với cô giáo và người lớn, bạn 

bè, có tình yêu đối với mọi sự vật, hiện tượng xung quanh. Giáo dục lễ giáo nhằm 

hình thành cho trẻ cơ sở ban đầu về nhân cách của con người mới xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam. Vì thế mỗi cô giáo chúng ta có trách nhiệm góp phần đào tạo thế hệ trẻ 

những con người phát triển toàn diện về nhân cách - trí tuệ. 

II. CÁC BIỆN PHÁP TIẾN HÀNH VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN. 

1. Các biện pháp tiến hành: 

1. Biện pháp 1: Giáo dục lễ giáo thông qua giờ học 

2. Biện pháp 2: Giáo dục lễ giáo thông qua hoạt động chơi ở các góc 

3. Biện pháp 3: Giáo dục lễ giáo ở mọi lúc mọi nơi 

4. Biện pháp 4: Xây dựng góc tuyên truyền và giáo dục lễ giáo tại lớp: 

5. Biện pháp 5: Phối hợp với các bậc phụ huynh trong việc giáo dục lễ giáo cho trẻ 
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6. Biện pháp 6: Giáo dục lễ giáo thông qua ngày hội, ngày lễ: 

7. Biện pháp 7: Khích lệ nêu gương: 

2. Thời gian tạo ra giải pháp. 

- Đề tài này tôi tiến hành nghiên cứu 6 tháng từ tháng 9/ 2018 đến tháng 2 năm 

2019. 

- Nghiên cứu các tài liệu có liên quan đến đề tài. Từ đó rút ra cách thức tổ chức,  

biện pháp hữu hiệu để dạy trẻ đạt kết quả tốt. 

- Cụ thể tiến trình được thực hiện như sau :  

 + Giai đoạn 1: Xác định đề tài để nghiên cứu và xác định tên của  đề tài. 

                         Xây dựng cơ sở lý luận và thực tiễn để nghiên cứu.  

 + Giai đoạn 2: Nghiên cứu đề tài. Thực hiện 7 biện pháp cơ bản . 

                         Phân tích các kết quả nghiên cứu.  

 + Giai đoạn 3: Hoàn thiện đề tài nộp về trường.  

3. Quá trình nghiên cứu tôi sử dụng các phương pháp sau: 

* Phương pháp nghiên cứu lý luận. 

            Nghiên cứu các tài liệu có liên quan đến giáo dục lễ giáo: Phương pháp tổ 

chức hoạt giáo dục lễ giáo cho trẻ phù hợp với việc tổ chức thực hiện chương trình  

giáo dục mầm non mới  

* Phương pháp nghiên cứu thực tiễn 

+) phương pháp điều tra 

 Sử dụng phiếu điều tra đối với trẻ để tìm hiểu các kỹ năng lễ giáo mà trẻ đạt 

được 

+) Phương pháp quan sát 

 Tổ chức hoạt động giáo dục trẻ trong trường mầm non, quan sát việc rèn  

luyện, hình thành kỹ năng lễ giáo cho trẻ . 

+) Phương pháp tổng kết kinh nghiệm 
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 Tiến hành phân tích, tổng hợp nguyên nhân những ưu điểm và khuyết điểm 

của cô và của trẻ. Từ đó tổng kết kinh nghiệm về lựa chọn nội dung, các phương 

pháp, biện pháp và hình thức giáo dục lễ giáo cho trẻ ở trường mầm non có hiệu 

quả hơn. 

+) Phương pháp thực nghiệm 

 Đây là phương pháp chính nhằm kiểm nghiệm tác dụng của công việc sử 

dụng các biện pháp nâng  cao việc giáo dục lễ giáo cho trẻ. 

+) Phương pháp thống kê 

 Dùng công thức tính giá trị trung bình và phần trăm của số liệu điều tra và 

thực nghiệm. 

 CHƯƠNG II: NỘI DUNG GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ.  

A. MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ, CỦA ĐỀ TÀI. 

1. Mục tiêu: 

Để giáo dục lễ giáo cho trẻ mầm non đạt kết quả cao, đạt được các mục tiêu 

của giáo dục, đã được định hướng theo bốn trụ cột: học để biết;  học để làm; học để 

chung sống và học để làm người, tôi đã áp dụng 7 biện pháp. 

2) Nhiệm vụ của đề tài. 

  Căn cứ vào mục tiêu nghiên cứu đề tài có những nhiệm vụ sau: 

- Hình thành cho trẻ mẫu giáo 4 – 5 tuổi những kỹ năng lễ giáo chuẩn mực. 

- Nghiên cứu cơ sở lý luận có liên quan đến giáo dục lễ giáo cho trẻ mầm non. 

- Điều tra thực trạng và đánh giá kết quả hoạt động của việc giáo dục lễ giáo cho trẻ. 

-  Đề xuất một số biện pháp có tính khả thi về giáo dục lễ giáo cho trẻ mầm non. 

- Thực nghiệm sư phạm 

B. MÔ TẢ BIỆN PHÁP CỦA ĐỀ TÀI.  

I. ĐỀ XUẤT MỘT SỐ BIỆN PHÁP TIẾN HÀNH. 

Biện pháp 1: Giáo dục lễ giáo thông qua giờ học: 
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Như chúng ta đã biết ở trường mầm non không có giờ đạo đức riêng mà thông 

qua hình thức tích hợp, lồng ghép với nội dung bài dạy của các lĩnh vực phát triển 

để dạy và hướng trẻ tới cảm xúc, tình cảm, hành vi lễ giáo, đó là trẻ được tham gia 

vào nhiều hoạt động như: hát, múa, đọc thơ, kể chuyện, làm quen với môi trường 

xung quanh, toán, chữ cái….Chính vì vậy, lồng ghép nội dung giáo dục lễ giáo vào 

các hoạt động có nhiều ưu thế nhằm hình thành cho trẻ nhiều thói quen, hành vi lễ 

phép, có văn hóa…. 

Ví dụ: Thông qua tiết dạy lĩnh vực phát triển nhận thức, đề tài "bé yêu rau 

xanh". 

Cô giáo có thể đàm thoại: Trồng rau để làm gì? Rau xanh có ích lợi như thế 

nào? 

Muốn rau luôn xanh tốt chúng ta phải làm gì? 

Khi trẻ trả lời câu hỏi đàm thoại của cô trẻ nói: Dạ có, dạ không, thưa 

cô…không trả lời trống không qua đó cô giáo dục trẻ cách nói năng lễ phép… 

Đồng thời qua lợi ích của rau xanh, cô giáo dục cháu phải biết bảo vệ chăm sóc các 

loại rau xanh vì rau cho ta nhiều lợi ích. 
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Hình ảnh trẻ đang quan sát rau 

+ Đối với giờ học phát triển thể chất: 

Cô giáo dục trẻ siêng năng thể dục, tập đều đặn giúp cơ thể khoẻ mạnh, trong 

lúc tập các con không chen lấn, không xô đẩy nhau. 

+ Đối với giờ học lĩnh vực phát triển thẩm mĩ: "Vẽ người thân trong gia đình". 

Cô có thể đàm thoại. 

Gia đình cháu gồm có những ai? 

Gia đình cháu thuộc gia đình nhỏ hay gia đình lớn? 

Mọi người sống trong gia đình phải như thế nào với nhau? 

 Giáo dục trẻ biết yêu thương, kính trọng đối với ông bà, cha mẹ, anh chị, biết 

nhường nhịn em bé. 

+ Giờ học lĩnh vực phát triển thẩm mĩ: Bài "Bông hoa mừng Cô". 

Cô giáo đàm thoại: Đối với cô giáo các con phải như thế nào? 

Khi tặng hoa cho cô, các con tặng bằng mấy tay? 
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Thông qua đó giáo dục trẻ khi nhận hoặc trao vật gì với người lớn nên trao 

hoặc nhận phải bằng hai tay, khi nhận các con nói lời cảm ơn. 

           Sau một thời gian thực hiện những thói quen về lễ giáo chất lượng lớp tôi 

tăng lên rõ rệt, trẻ biết chào hỏi, biết nói lời cảm ơn, xin lỗi, yêu mến cô giáo, đoàn 

kết với bạn bè, tôi thấy vui mừng và tiếp tục áp dụng. 

Biện pháp 2: Giáo dục lễ giáo thông qua hoạt động chơi ở các góc 

Đối với trẻ lứa tuổi này trẻ học mà chơi, chơi mà học, trong giờ vui chơi trẻ được 

thực hành trải nghiệm nhiều vai chơi khác nhau trong  cuộc sống của người lớn, tôi 

tiến hành lồng lễ giáo vào vui chơi, qua đó trẻ được đối thoại những câu chào hỏi lễ 

phép, câu cảm ơn, xin lỗi, trao nhận bằng hai tay, tôi theo dõi quan sát lắng nghe để 

kịp thời uốn nắn trẻ khi có biểu hiện chưa chuẩn mực. Qua đó giúp trẻ hình thành thói 

quen hành vi văn minh trong giao tiếp. 

Ví dụ: Qua trò chơi phân vai trẻ đóng vai bác sĩ, y tá 

 Bác sĩ biết thăm hỏi bệnh nhân ân cần, xưng hô, cô, chú, bác, cháu đau 

 chỗ nào? Đau ra sao? 

Y tá phát thuốc dặn bệnh nhân uống thuốc ngày mấy lần, bệnh nhân nhận 

thuốc, nhận đơn thuốc bằng hai tay và nói lời cảm ơn đối với cô y tá, bác sĩ. 
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Hình ảnh trẻ nhận thuốc bằng 2 tay 

+ Trẻ chơi bán hàng:  

Người bán hàng: Cô, chú mua gì ạ? 

Người mua: Bao nhiêu một cân cá vậy cô? 

Qua hoạt động vui chơi cháu mạnh dạn dần, thành thạo dần trong giao tiếp, 

trong ứng xử, chào hỏi đối với mọi người xung quanh mình. 

Từ đây trẻ lớp tôi đã hết nói trống không, câu cụt, không có chủ ngữ, vị ngữ. 

Trẻ biết nói và trả lời đầy đủ câu, biết xưng hô chuẩn mục lên đến 80%. 

Từ kết quả có được như vậy tôi tiếp tục áp dụng. 

Biện pháp 3: Giáo dục lễ giáo ở mọi lúc mọi nơi: 

Ngoài việc giáo dục lễ giáo cho trẻ ở trên tiết học, tôi dạy trẻ ở mọi lúc, mọi 

nơi, trong giờ chơi, trong giờ sinh hoạt của trẻ. Tôi đọc thơ, trò chuyện, cho trẻ xem 

tranh, kể chuyện ngắn,... Có lúc giáo dục trẻ nề nếp tập thể, nhưng cũng có lúc rèn 

luyện cá nhân, nhắc trẻ khi đến lớp phải chào cô, chào tạm biệt ba mẹ rồi mới vào 

Lớp. trước hết cô giáo vẫn là tấm gương sáng cho trẻ noi theo.Trong các hoạt động  
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tôi rèn cách nói năng, cách chào hỏi, biết cảm ơn, xin lỗi. Để trẻ nhớ lâu tôi dạy trẻ 

qua bài thơ: 

Cảm ơn và xin lỗi 

“Ai giúp cho cái gì 

Nhớ cảm ơn ngay đi 

Lỡ làm điều sai trái 

Dù với ai cũng vậy 

Xin lỗi cho đàng hoàng 

Muốn trẻ thành bé ngoan 

Phải biết làm như vậy”. 

Muốn trẻ nắm được nội quy ra vào lớp tôi dạy trẻ thuộc bài thơ: 

Ra vào lớp 

“Khi đi em bước nhẹ nhàng 

Không làm xô ghế động bàn mới ngoan 

Ra vào lớp nhẹ chân tay 

Không như lúc ở ngoài sân nô đùa 

Nhắc nhau nhường bước người già 

Những người mang nặng mới là bé ngoan”. 

Dạy trẻ về luật an toàn giao thông, dạy trẻ cách đi đường tôi kết hợp với các bài thơ 

như:  “Đường em đi” “Em đi qua ngã tư đường phố”. Qua đó dạy trẻ biết cách và 

luật đi đường, biết cảm ơn chú cảnh sát giao thông, tôi cho trẻ học thuộc bài thơ: 

Chú cảnh sát giao thông 

“Đầu đội Ka pi 

Tay đeo găng trắng 

Mặt cho trời nắng 

Giữa ngã tư đường 

Gậy chỉ bốn phương 
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Người người đi đúng 

Gậy giơ thẳng đứng 

Bốn hướng dừng ngay 

Khi chú giang tay 

Hai chiều xuôi ngược 

Phía trước phía sau 

Đừng ngại chờ lâu 

Mọi người nhắc nhau 

Đợi tay chú chỉ” 

Giờ đón trẻ hoặc trả trẻ tôi rất ân cần và chuẩn mực trong  xưng hô với bố, 

mẹ trẻ, tôi dạy trẻ đến lớp chào cô, sau đó chào tạm biệt bố mẹ để vào lớp học

 

Hình ảnh trẻ chào mẹ để vào lớp học 
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Trong giờ chơi tự do, hay giờ lao động, sinh hoạt ngoài trời nếu cháu làm việc 

gì sai đối với bạn, với cô thì phải biết xin lỗi cô, xin lỗi bạn, ai cho gì thì nhận bằng 

hai tay và nói lời cảm ơn. 

Giờ chơi cháu đoàn kết với bạn bè, không tranh giành đồ chơi. 

Trong giờ hoạt ngoài trời. 

Ví dụ: Tham quan vườn cây ăn quả. 

Đàm thoại: Muốn có nhiều quả ngon ta phải làm gì? Khi ăn quả các con nhớ đến ai? 

Giáo dục cháu kính trọng, yêu những người lao động, khi ăn phải từ tốn, chậm 

rãi không vứt vỏ và hạt bừa bãi. Giáo dục cháu giữ gìn vệ sinh môi trường, vệ sinh 

lớp, biết đoàn kết, giúp đỡ bạn bè, mọi người xung quanh, qua nhiều lần như vậy, 

cháu lớp tôi có những thói quen đó khoảng 90%, tôi tiếp tục áp dụng.  

Biện pháp 4: Xây dựng góc tuyên truyền và giáo dục lễ giáo tại lớp 

Góc tuyên truyền của lớp không thể thiếu mục giáo dục lễ giáo cho trẻ, đây là 

biện pháp rất hữu hiệu đối với chuyên đề lễ giáo bởi lẽ trẻ lứa tuổi này tư duy trực 

quan hình ảnh là chủ yếu. Chính vì thế, mà góc tuyên truyền cần phải sinh động và 

phong phú với những hình ảnh đẹp, hấp dẫn trẻ. Qua đó trẻ được trực quan bằng 

hình ảnh những gương tốt, việc làm tốt hoặc qua thơ, truyện… thì trẻ dễ tiếp thu, dễ 

phân biệt việc làm nào tốt, việc làm nào xấu. Bên cạnh đó thông qua góc tuyên 

truyền phụ huynh biết được kế hoạch chăm sóc - giáo dục của lớp để có hướng 

nhắc nhở  và rèn thêm cho trẻ để giúp trẻ nhớ lâu hơn. Ở góc này tôi sưu tầm những 

tranh ảnh có nội dung giáo dục lễ giáo dán vào cho trẻ xem, hoặc có thể là một bài 

thơ, bài hát có nội dung phù hợp. Thời gian rảnh tôi cho trẻ đến xem, trò chuyện và 

đàm thoại với trẻ về những hình ảnh đó để qua đó giáo dục trẻ những hành vi văn 

minh. Đây là những hình ảnh nhằm tuyên truyền đến phụ huynh để cùng giáo dục 

trẻ biết chào hỏi lễ phép, chơi ngoan cùng bạn, biết khi ngáp- ho phải che miệng, 

chơi xong biết cất dọn đồ chơi, không ngồi gần khi xem ti vi…. Hoặc là, những 

hành vi biết quan tâm giúp đỡ mọi người, yêu thiên nhiên, thích lao động, biết 
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chăm sóc bảo vệ vật nuôi… Tuy đây chỉ là những việc làm nhỏ nhưng nó ảnh 

hưởng rất lớn đến nhân cách sau này của trẻ. Bên cạnh đó tôi gợi ý cho trẻ về nhà 

sưu tầm những hình ảnh về lễ giáo để dán vào góc tuyên truyền, điều này sẽ giúp 

trẻ nhận biết được  

hành vi đúng sai để trẻ học tập và giúp trẻ luôn tích cực hơn trong hoạt động này 

 
Hình ảnh góc tuyên truyền 

Để có một kết quả tốt về giáo dục lễ giáo cho trẻ, đầu năm học tôi đã lên kế 

hoạch giáo dục lễ giáo cho trẻ theo từng tháng và nội dung sau: 

Thời gian Nội dung giáo dục Yêu cầu đạt 

Tháng 9 

- Trẻ đi học gọn gàng 

- Biết giữ gìn vệ sinh cá nhân 

- Biết xin phép cô khi ra vào lớp 

75% 

Tháng 10 - Biết xưng hô bạn với ban bè 80% 
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- Biết chào hỏi khi có khách đến thăm 

Tháng 11  
- Biết giúp đỡ cô và bạn trong các hoạt động 

- Khi trả lời, hoặc thưa cô thì xưng hô lễ phép 
85% 

  Từng tháng tôi lên kế hoạch có yêu cầu nội dung cao hơn, góc lễ giáo thường 

để ngoài để phụ huynh dễ nhìn, biết được kế hoạch chăm sóc của nhà trường để có 

hướng nhắc nhở con cái. 

-  Góc lễ giáo của lớp không thể thiếu đây là biện pháp rất hữu hiệu đối với chuyên 

đề lễ giáo bởi lẽ trẻ có đặc điểm dễ nhớ nhưng lại mau quên. Song trẻ được trực 

quan bằng hình ảnh những gương tốt hoặc qua thơ, truyện thì trẻ dễ tiếp thu, dễ 

phân biệt việc làm nào tốt, việc làm nào xấu. 

Ở góc này tôi trang trí hấp dẫn sưu tầm những tranh ảnh có nội dung giáo dục 

lễ giáo dán vào cho trẻ xem, kèm theo một bài thơ hay nội dung phù hợp với hình 

ảnh, thời gian rảnh tôi cho trẻ đến xem và trò chuyện giáo dục hành vi của trẻ đối 

với mọi người, mọi vật xung quanh đàm thoại với trẻ những hành vi văn minh 

trong giao tiếp  

Ví dụ:  Tôi dán lên tường một bức  tranh một em bé đang mời ông uống nước 

hoặc một em bé tặng quà cho bà bằng hai tay  trẻ nhìn tranh và biết được hành động 

của em bé này ngoan hay hư nên làm theo hay không làm theo nội dung của bức 

tranh. 
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( Hình ảnh bé mời ông uống nước ) 

Biện pháp 5: Phối hợp với các bậc phụ huynh: 

Cùng với mục tiêu xã hội hoá giáo dục thì phụ huynh có vai trò không nhỏ 

trong việc giáo dục trẻ. Trong buổi họp mặt đầu năm tôi mạnh dạn trao đổi với phụ 

huynh về tầm quan trọng của giáo dục lễ giáo đối với trẻ mẫu giáo, nhất là trong 

thời kỳ hội nhập của nước ta tiếp nhận nhiều nền văn hoá và trò chơi giải trí đã ảnh 

hưởng một phần không nhỏ về hành vi văn minh của trẻ. Trẻ có thể đối xử thô bạo 

với bạn sau một đoạn phim hành động hay trẻ có những lời không nên đối với bố 

mẹ, khi không đồng ý cho trẻ chơi điện tử. Để phụ huynh nhận thức ý nghĩa của 

vấn đề để cùng nhà trường giáo dục trẻ. 

Phụ huynh lớp tôi phần đông làm nghề nông nên họ ít quan tâm đến con cái 

mình, qua các cuộc họp phụ huynh hoặc những buổi truyền thông tôi luôn phổ biến 

và tuyên truyền cách nuôi dạy con theo khoa học và cách giáo dục lễ giáo đối với 

trẻ lúc ở nhà. Phụ huynh giành thời gian chăm sóc con cái như vệ sinh thân thể, 
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chải răng đúng cách, phụ huynh phải luôn mẫu mực trong giao tiếp ở nhà để trẻ noi 

theo. Đồng thời chú ý sửa sai trẻ kịp thời những thiếu sót trong giao tiết đối với bạn 

bè, đối với người lớn. 

Tôi luôn trao đổi với phụ huynh hằng tháng thông qua thư điện tử của lớp về 

sự tiến bộ của mỗi cháu để phụ huynh kịp thời nắm bắt. Qua thời gian trẻ lớp tôi 

tiến bộ rõ rệt như xưng hô lễ phép, lịch sự trong giao tiếp nhờ sự giáo dục bằng 

phương châm "Trường học là nhà, nhà là trường học". 

Biện pháp 6:  Giáo dục lễ giáo thông qua ngày hội, ngày lễ: 

Như các bạn đã biết truyền thống của người Việt chúng ta luôn tôn sư trọng 

đạo. Vì vậy thông qua các hoạt động tổ chức lễ hội như ngày giỗ Tổ Hùng Vương, 

ngày 20/11, ngày 27/7. Từ ý nghĩa của những ngày lễ lớn, tôi đã tổ chức các hoạt 

động văn nghệ để chào mừng, đồng thời ôn lại truyền thống của dân tộc để giáo 

dục trẻ lòng tự hào dân tộc, biết kính trọng những người đã hy sinh cho lợi ích dân 

tộc, lợi ích trồng người. Nhằm hình thành cho trẻ lòng tự hào, kính yêu đối với 

người lớn tuổi, thông qua đó khuyến khích trẻ học tập và phấn đấu thành con người 

có ích cho xã hội  
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Hình ảnh cô và trẻ viếng nghĩa trang liệt sĩ 

Biện pháp 7. Khích lệ nêu gương: 

Tâm lý của con người thích được khen hơn là chê. Nhất là đối với trẻ lúc nào 

cũng muốn được khen và khen nhiều. Hằng ngày vào giờ nêu gương cuối ngày 

trước khi cắm cờ, tôi cho trẻ tự nhận xét về mình trong ngày đó có bạn nào có hành 

vi lời nói hay tôi nêu gương ra cho cả lớp và tặng trẻ một bông hoa. Tôi làm mỗi 

màu hoa là một nội dung yêu cầu. 

- Hoa màu trắng: Bé sạch sẽ. 

- Hoa màu hồng: Bé lễ phép. 

- Hoa màu đỏ: Bé học ngoan. 

Khi nào trẻ nhận được bông hoa màu gì, tôi hỏi cả lớp vì sao bạn nhận được 

bông hoa màu đó? 

 

Hình ảnh trẻ được nhận hoa bé ngoan 
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Ngoài ra, vào mỗi sáng tôi thường đưa ra những tiêu chuẩn bé ngoan về lễ 

giáo để trẻ thực hiện. 

Cuối tuần bao giờ cũng có tiết mục kể chuyện về gương tốt, tuần nào cũng vậy 

tôi không bao giờ bỏ qua. 

Ví dụ: Tuần 1 tháng 10 tôi kể chuyện "Tích Chu" cho trẻ nghe.  

Tuần khác tôi kể cho trẻ nghe "Sự tích cây vú sửa"... hoặc những câu chuyện 

về ăn uống có văn hoá do tôi đặt ra hoặc sưu tầm, những giờ như vậy trẻ rất thích 

lắng nghe, nhằm kích thích trẻ học ngoan, muốn được cắm cờ, trẻ sẽ nỗ lực như ý 

muốn. Vì trẻ ở lứa tuổi này thích động viên khen ngợi, được khen trẻ thêm tự tin và 

hào hứng thực hiện tốt yêu cầu của cô. 

II. KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG. 

Các biện pháp tôi đưa ra trong đề tài “Một số biện pháp giáo dục lễ giáo cho 

trẻ 4 - 5 tuổi” có khả năng ứng dụng trong tất cả các trường mầm non.  

Đề tài này đã được triển khai thực hiện tại lớp 4 tuổi khu Mễ Đậu trường mầm 

non Việt Hưng – Văn Lâm – Hưng  Yên . 

 Thời gian áp dụng từ tháng 9 năm 2018 đến nay. Trong quá trình thực hiện đã đem 

lại kết quả :  

+  

+ Trẻ biết xưng hô lễ phép 

+ Trẻ biết cảm ơn, xin lỗi 

+ Trẻ biết giữ gìn sắp xếp đồ chơi theo quy định 

+ Trẻ biết nhường nhịn, giúp đỡ bạn  

+ Trẻ biết giữ gìn vệ sinh môi trường 

Đề tài tôi đã thực hiện tại lớp mẫu giáo 4 tuổi khu Mễ Đậu và  đạt được kết 

quả cao giúp trẻ có các hành vi văn minh, quan tâm nhường nhịn giúp đỡ mọi 

người, biết yêu thích và giữ gìn cái đẹp, ham hiểu biết thích tìm tòi khám phá thế 

giới xung quanh hình thành một số kỹ năng cơ bản như nhẹ nhàng, khéo léo.     
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III. HIỆU QUẢ CỦA ĐỀ TÀI. 

Đề tài  “Một số biện pháp giáo dục lễ giáo cho trẻ 4 - 5 tuổi” đã đem lại hiệu 

quả cao trong hoạt động lễ giáo giúp cho trẻ phát triển một cách toàn diện. 

  Mục đích của đề tài là đánh giá kết quả khoa học của các biện pháp, mối quan 

hệ liên kết từ biện pháp 1 đến biện pháp 7. Các biện pháp mang lại kết quả, tính 

khả thi  

trong việc rèn luyện giáo dục lễ giáo trong sinh hoạt hàng ngày của trẻ cụ thể là:  

Biện pháp 1:  Giáo dục lễ giáo thông qua giờ học 

Biện pháp 2: Giáo dục lễ giáo thông qua hoạt động chơi ở các góc 

Biện pháp 3: Giáo dục lễ giáo ở mọi lúc mọi nơi 

Biện pháp 4: Xây dựng góc tuyên truyền và giáo dục lễ giáo tại lớp: 

Biện pháp 5: Phối hợp với các bậc phụ huynh trong việc giáo dục lễ giáo cho trẻ 

Biện pháp 6:  Giáo dục lễ giáo thông qua ngày hội, ngày lễ: 

Biện pháp 7: Khích lệ nêu gương: 

IV. KẾT QUẢ THỰC HIỆN. 

1. Kết quả đạt được: 

Trong thời gian vừa qua kết hợp lý thuyết và thực hành, tôi đã áp dụng để 

rèn thói quen lễ giáo cho trẻ và thấy được sự tiến bộ vượt bậc của các cháu. 

Để chứng minh cho kết quả đạt được của các cháu dễ dàng hơn, dưới đây là 

kết quả so sánh về việc thực hiện một số biện pháp giáo dục lễ giáo cho trẻ 

Bảng khảo sát sau thực nghiệm. 

TT Nội dung khảo sát  
Đầu năm Cuối năm 

Số trẻ Tỷ lệ % Số trẻ Tỷ lệ % 

1 Trẻ biết chào hỏi lễ phép 23/32 72% 
31/32 97%. 

2 Trẻ biết xưng hô lễ phép 22/32 69% 
30/32 

94%. 
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3 Trẻ biết cảm ơn, xin lỗi 21/32 66% 
31/32 97%. 

4 Trẻ biết giữ gìn sắp xếp đồ chơi 

theo quy định 

24/32 75% 

31/32 

97%  

5 Trẻ biết giữ gìn vệ sinh môi trường 20/32 62,5% 
31/32 

97% 

6 Trẻ biết nhường nhịn, giúp đỡ bạn 20/32 62,5% 
31/32 

97% 

7 Trẻ mạnh dạn trong giao tếp 22/32 69% 
30/32 

94% 

 

* Đánh giá bảng khảo sát. 

Trẻ ngoan hơn, lễ phép hơn, trẻ được hình thành những thói quen vệ sinh văn 

minh, biết chào hỏi khi có khách đến, biết trao nhận bằng hai tay, biết quan tâm 

giúp đỡ bạn bè, cô giáo, bố mẹ, không nói tục, đánh bạn, kính trọng cô giáo và 

người lớn. 

Các bậc phụ huynh có những chuyển biến rõ về lời ăn tiếng nói, về phong 

cách và quan tâm ngày càng nhiều đến con em mình. 

Bản thân tôi được trau dồi kiến thức và kinh nghiệm dạy trẻ qua các lĩnh vực 

hoạt động, được phụ huynh và các đồng nghiệp quý mến và tin yêu hơn. 

2. Bài học kinh nghiệm 

Sau một thời gian thực hiện với lòng say mê, kiên trì kết hợp với  việc sử dụng 

các biện pháp trên một cách linh hoạt . Tôi nhận thấy và rút ra bài học kinh nghiệm 

về giáo dục lễ giáo cho trẻ như sau: 

Giáo dục lễ giáo cho trẻ không chỉ thể hiện trong giờ học mà còn được thể 

hiện ở tất cả các hoạt động. Do đó, chúng ta cần phải lồng ghép linh hoạt nội dung 

giáo dục lễ giáo vào các hoạt động để giáo dục trẻ.  
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Bản thân cô giáo phải luôn tìm tòi sáng tạo, sưu tầm tranh ảnh, thơ ca, hò vè 

để góc lễ giáo của bé ngày càng phong phú hơn, và thay đổi theo từng chủ đề để tạo 

sự mới lạ hấp dẫn trẻ. 

Phải thường xuyên thực hiện giờ nêu gương và kể chuyện hàng tuần để động 

viên tinh thần trẻ. 

Cô giáo phải phối hợp với phụ huynh trong công tác chăm sóc và giáo dục lễ 

giáo cho trẻ. Gia đình của trẻ thật sự là mái ấm đầy tình thương, bố mẹ là những 

tấm gương sáng và mẫu mực về hành vi ứng xử, chăm sóc, tinh thần trách nhiệm 

đối với trẻ. 

Cô giáo phải thật sự là tấm gương sáng để trẻ noi theo, luôn giàu tình yêu 

thương, luôn thận trọng trong mọi hành vi của mình, thân thiện yêu thương để tạo 

tâm lý thoải mái cho trẻ thực hiện tốt mọi hành vi cũng như hoạt động giao tiếp, 

nhằm giúp trẻ từng bước hình thành và phát triển nhân cách cho mình. Bên cạnh đó 

môi trường và cảnh quan sư phạm cũng góp phần hình thành cho trẻ những hành vi 

văn minh để dần dần hoàn thiện nhân cách tốt đẹp của truyền thống con người Việt 

Nam phù hợp với mọi chuẩn mực đạo đức xã hội một cách tự nguyện. 

Điều đặc biệt nữa là giáo dục lễ giáo cho trẻ  phải có tính kiên trì, bền bỉ và 

phải được thực hiện thường xuyên, lặp đi lặp lại nhiều lần để hình thành thói quen 

cho trẻ, dần dần trở thành bản năng, giúp trẻ thực hiện lễ giáo một cách tự nhiên mà 

không cần nhắc nhở. 

CHƯƠNG III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

I. KẾT LUẬN CHUNG 

Từ những biện pháp tôi tìm tòi nghiên cứu và thực hiện, chất lượng giáo dục 

lễ giáo ở trẻ tăng lên rõ rệt, đó là điều làm tôi phấn khởi, giúp tôi càng yêu nghề 

hơn, giúp tôi càng có nghị lực trong công tác. 

Trẻ mạnh dạn, tự tin, ngoan hơn, lễ phép hơn. Những thói quen vệ sinh, những 

hành vi văn minh dần được hình thành ở trẻ.  
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Đối với bạn bè: Trẻ biết hòa thuận, nhường nhịn, không tranh giành đồ chơi…. 

Đối với mọi người: Trẻ biết chào hỏi lễ phép, nhường nhịn- yêu thương em 

nhỏ. 

Đối với gia đình: Yêu thương chia sẽ tình cảm với những người trong gia đình, 

biết giúp đỡ bố mẹ…. 

Đối với thiên nhiên: Yêu thiên nhiên, biết chăm sóc bảo vệ cây xanh vật nuôi 

trong gia đình, không ngắt hoa bẽ cành,…. 

Hình thành những đức tính tốt: Ngăn nắp, gọn gàng, tính tự lập.  

Các bậc phụ huynh có những chuyển biến rõ rệt về phong cách và quan tâm 

ngày càng nhiều đến con em mình. 

Bản thân tôi được trao đổi kiến thức và kinh nghiệm dạy trẻ và giáo dục lễ 

giáo qua các môn học, các hoạt động,… được phụ huynh và các đồng nghiệp quý 

mến và tin yêu hơn. 

Đây là những tiền đề cơ bản nhằm hình thành và phát triển nhân cách toàn 

diện cho trẻ..  

II. NHỮNG ĐIỀU KIỆN KINH NGHIỆM ÁP DỤNG, SỬ DỤNG BIỆN PHÁP. 

Giáo viên có lòng yêu nghề, mến trẻ, nhiệt tình trong công tác, có kinh nghiệm 

và kiến thức trong việc giáo dục lễ giáo  

Lớp học luôn được sự quan tâm của Ban giám hiệu nhà trường và các cấp lãnh 

đạo, các ban ngành đoàn thể đã đầu tư cơ sở vật chất cho lớp học nên có nhiều điều 

kiện để xây dựng các hoạt động giáo dục lễ giáo cho trẻ. 

Phụ huynh học sinh đã quan tâm đến việc kết hợp với giáo viên chủ nhiệm để 

chăm sóc giáo dục lẽ giáo cho trẻ. 

Giáo viên biết lựa chọn, sử dụng các biện pháp phù hợp. 

III. NHỮNG TRIỂN VỌNG TRONG VIỆC VẬN DỤNG VÀ PHÁT TRIỂN 

GIẢI PHÁP 
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Với đề tài “Một số biện pháp giáo dục lễ giáo cho trẻ mẫu giáo 4 – 5 tuổi” 

có thể vận dụng trên tất cả các lớp trong trường mầm non 

IV. ĐỀ XUẤT KIẾN NGHỊ 

1. Kiến nghị với Phòng giáo dục  

Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cho đội ngũ giáo viên về nội dung, phương pháp 

và hình thức giáo dục lễ giáo cho trẻ mầm non. Đồng thời đẩy mạnh việc thực hiện 

các cuộc vận động trong nhà trường về nâng cao chất lượng đạo đức nhà giáo, xây 

dựng môi trường xã hội lành mạnh, văn minh thanh lịch trong trường mầm non. 

2. Kiến nghị với trường. 

tạo điều kiện về cơ sở vật chất tạo điều kiện cho trẻ vui chơi, múa hát xem 

phim, kể chuyện, xem tranh ảnh có nội dung giáo dục lễ giáo trong các hoạt động 

của trường, lớp mầm non. 

Kết hợp với phụ huynh sưu tập sáng tác các bài thơ, bài hát hoặc các bức 

tranh có nội dung giáo dục lễ giáo. 

Trên đây là sáng kiến kinh nghiệm của tôi, không sao chép của người khác. 

Trong quá trình thực hiện, Ban giám hiệu trường, tổ chuyên môn, phụ huynh 

học sinh  giúp đỡ tôi để đề tài này được thành công. Xin chân thành cảm ơn! 

Trên đây là sáng kiến kinh nghiệm của bản thân tôi viết, không sao chép nội 

dungcủa người khác. Rất mong ban giám hiệu nhà trường, các chị em đồng nghiệp 

đóng góp ý kiến để tôi có thêm nhiều kinh nghiệm tổ chức “Một số biện pháp giáo 

dục lễ giáo cho trẻ 4- 5 tuổi” 

                                                             Xin chân thành cảm ơn! 

                                              Việt Hưng, ngày 22 tháng 2 năm 2019 

                                      

                                    

                                        Đỗ Thị Hòa. 
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II Các biện pháp tiến hành và thời gian thực hiện 7 

 CHƯƠNG II: NỘI DUNG GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ 8 

A Mục tiêu, nhiệm vụ của đề tài 8 

B Mô tả biện pháp của đề tài 9 

I Một số biện pháp tiến hành 9 

1 8. Biện pháp 1: Giáo dục lễ giáo thông qua giờ học 9 

2 9. Biện pháp 2: Giáo dục lễ giáo thông qua hoạt động chơi ở 

các góc 

11 

3 Biện pháp 3: Giáo dục lễ giáo ở mọi lúc mọi nơi: 12 

4 Biện pháp 4: Xây dựng góc tuyên truyền và giáo dục lễ 

giáo tại lớp 

16 

5 Biện pháp 5: Phối hợp với các bậc phụ huynh: 19 

6 Biện pháp 6:  Giáo dục lễ giáo thông qua ngày hội, ngày lễ 20 
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7 Biện pháp 7. Khích lệ nêu gương: 21 

II Khả năng ứng dụng 22 

III Hiệu quả của đề tài 23 

IV Kết quả thực hiện 23 

1 Kết quả 23 

2 Bài học kinh nghiệm 24 

 CHƯƠNG III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ  

I Kết luận chung 25 

II Điều kiện, kinh nghiệm áp dụng 26 

III Triển vọng khi vận dụng 26 

IV Đề xuất, kiến nghị 27 

 Tài liệu tham khảo 28 

 Mục lục 29- 30 
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XÁC NHẬN CỦA HỘI ĐỒNG SÁNG KIẾN 

TRƯỜNG MẦM NON VIỆT HƯNG 

Tổng điểm:.................................................... 

TM. HỘI ĐỒNG SÁNG KIẾN 

CHỦ TỊCH – HIỆU TRƯỞNG 

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XÁC NHẬN CỦA HỘI ĐỒNG SÁNG KIẾN 

PHÒNG GD&ĐTHUYỆN VĂN LÂM 

Tổng điểm:.................................................... 

TM. HỘI ĐỒNG SÁNG KIẾN 

CHỦ TỊCH – TRƯỞNG PHÒNG. 
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