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BẢNG CHỮ  
VIẾT TẮT

HS: Học sinh

GV:  Giáo viên

SGK: Sách giáo khoa 

SGV: Sách giáo viên



Lời nói đầu
Nhằm giúp cho các nhà trường, giáo viên tiểu học tổ chức các hoạt động trải nghiệm 

cho học sinh lớp 1, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục cũng như 
giúp giáo viên thực hiện tốt Chương trình Hoạt động trải nghiệm ban hành theo  
Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, 
Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã tổ chức biên soạn Tài liệu tập huấn tổ chức Hoạt động 
trải nghiệm 1 (Triết lí bộ sách: Vì sự bình đẳng và dân chủ trong giáo dục).

Cuốn tài liệu được cấu trúc gồm 2 phần:

Phần một: Hướng dẫn chung. Nội dung phần này tập trung giới thiệu về sách giáo 
khoa Hoạt động trải nghiệm 1; về cấu trúc sách và cấu trúc chủ đề trong sách giáo khoa  
Hoạt động trải nghiệm 1; về phương pháp, hình thức tổ chức hoạt động trải nghiệm; 
về kiểm tra, đánh giá hoạt động giáo dục; về khai thác thiết bị và học liệu trong  
dạy học Hoạt động trải nghiệm cũng như cách khai thác, sử dụng nguồn tài nguyên sách 
và các học liệu điện tử của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam trong tổ chức Hoạt động 
trải nghiệm.

Phần hai: Gợi ý, hướng dẫn sử dụng sách và tổ chức hoạt động. Nội dung phần 
này chủ yếu gợi ý, hướng dẫn cho giáo viên cách tổ chức các loại tiết hoạt động:  
loại tiết Khám phá – Kết nối kinh nghiệm, loại tiết Rèn luyện và vận dụng – mở rộng, 
loại tiết Đánh giá tổng hợp và hướng dẫn rèn luyện; giới thiệu và hướng dẫn cho giáo 
viên cách sử dụng hiệu quả sách giáo viên và các sách bổ trợ, sách tham khảo Hoạt động 
trải nghiệm.

Tài liệu tập huấn tổ chức Hoạt động trải nghiệm 1 được biên soạn theo Chương trình 
giáo dục phổ thông mới theo định hướng phát triển năng lực, do đó các tác giả hi vọng 
đây sẽ là tài liệu hữu ích, thiết thực cho các giáo viên tiểu học khi triển khai đồng bộ, 
đại trà chương trình và sách giáo khoa Hoạt động trải nghiệm. Đồng thời tài liệu cũng 
được biên soạn theo hướng mở nhằm giúp giáo viên có thể chủ động trong tổ chức 
hoạt động, phù hợp với điều kiện của các địa phương và năng lực thực tế của học sinh 
trên mọi vùng miền đất nước. 

Các tác giả rất mong nhận được ý kiến góp ý của quý thầy cô giáo và độc giả để tài liệu 
được hoàn thiện hơn trong lần xuất bản sau. 

Trân trọng cảm ơn!
CÁC TÁC GIẢ
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1. GIỚI THIỆU SÁCH GIÁO KHOA HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM 1

1.1.  Quan điểm biên soạn sách giáo khoa Hoạt động trải nghiệm ở cấp Tiểu học 
nói chung và lớp 1 nói riêng

Các tài liệu Hoạt động trải nghiệm lớp 1 được biên soạn:

1.1.1. Theo định hướng đổi mới giáo dục phổ thông được thể hiện qua Nghị quyết 
số 88/2014/QH13 về đổi mới chương trình và SGK phổ thông của Quốc hội và qua 
chương trình giáo dục phổ thông mới, gồm Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể 
và Chương trình Hoạt động trải nghiệm và Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp, với 
trọng tâm là chuyển từ giáo dục chú trọng truyền thụ kiến thức sang giúp cho HS hình 
thành và phát triển toàn diện phẩm chất và năng lực.

1.1.2. Bám sát các tiêu chuẩn mới ban hành kèm theo Thông tư số 33/2017/TT-BGDĐT 
ngày 22 tháng 12 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

1.1.3. Dựa trên số lượng tiết dành cho hoạt động này là 3 tiết/tuần, dự kiến phân bổ cho 
các loại hình của Hoạt động trải nghiệm như sau: 

– Sinh hoạt dưới cờ: 1 tiết/tuần

– Sinh hoạt lớp: 1 tiết/tuần

– Hoạt động giáo dục theo chủ đề: 1 tiết/tuần

Hoạt động giáo dục theo chủ đề được tổ chức định kì 1 – 2 lần/ học kì và hoạt động 
câu lạc bộ sử dụng thời gian buổi 2/ ngày và ngoài giờ lên lớp.

Như vậy, việc biên soạn tài liệu cho loại hình hoạt động giáo dục theo chủ đề cho 
HS là yếu tố quan trọng giúp HS có thể tự học dưới sự hướng dẫn của GV để quá trình 
rèn luyện của HS được liên tục – con đường chính để hình thành các phẩm chất và 
năng lực.

HƯỚNG DẪN CHUNG

PHẦN I
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1.1.4. Nội dung các tài liệu được biên soạn dựa trên thời lượng thực hiện các loại hoạt 
động được phân bổ theo tỉ lệ % như sau:   

– Hoạt động hướng vào bản thân: 60%
– Hoạt động hướng đến xã hội:  30%
– Hoạt động hướng đến tự nhiên: 10%

Tuy nhiên, tỉ lệ này không quy định số chủ đề tương ứng thuộc mỗi nội dung.  
Do đặc thù của hoạt động trải nghiệm mang tính tích hợp cao ở việc khi triển khai thực 
hiện một mạch nội dung hoạt động, một số nội dung ở các mạch khác hoàn toàn có thể 
tích hợp, tạo ra sự mềm mại và uyển chuyển trong nội dung. Đặc biệt, mạch phát triển 
bản thân luôn đan xen tích hợp trong các mạch nội dung khác. Bảng tỉ lệ là điểm tựa để 
khi thiết kế chủ đề các tác giả định vị tốt hơn khi viết.

Ở lớp 1, mạch nội dung về hướng nghiệp khá nhẹ nhàng, được tích hợp trong  
mạch gia đình, nhà trường (tham gia việc nhà, việc trường...). Vì vậy tỉ lệ thời lượng 
cho mạch Hoạt động hướng đến xã hội được tăng lên và không có chủ đề riêng về mạch 
hướng nghiệp.

1.2. Những đặc điểm cơ bản của sách giáo khoa Hoạt động trải nghiệm 

–  Sách được biên soạn theo tiếp cận phát triển năng lực HS. Dựa trên các yêu cầu 
cần đạt của chương trình, các chủ đề, nội dung hoạt động được thiết kế và viết 
theo chu trình trải nghiệm.

–  Các yêu cầu cần đạt được thực hiện thông qua nội dung của chín chủ đề  
Hoạt động giáo dục theo chủ đề và Sinh hoạt dưới cờ và Sinh hoạt lớp. Đối với HS 
lớp 1, chín chủ đề này liên quan đến ba mạch nội dung của chương trình: hướng 
vào bản thân; hướng đến xã hội và hướng đến tự nhiên.

–  SGK Hoạt động trải nghiệm 1 được biên soạn mang tính mở, người sử dụng có thể 
linh hoạt tích hợp các nội dung giáo dục địa phương và Sao Nhi đồng trong quá 
trình tổ chức hoạt động cho HS.

–  Sách biên soạn tạo ra sự kết nối giữa gia đình, nhà trường và cộng đồng để hỗ trợ 
HS thực hiện các nhiệm vụ hoạt động trong các môi trường khác nhau. Qua đó,  
mỗi hành vi, thái độ có thể trở thành thói quen, phẩm chất hay năng lực. SGK đã 
xây dựng các nhiệm vụ khác nhau để HS rèn luyện thường xuyên trên lớp, ở nhà, 
trong cộng đồng.

–  Các nội dung giáo dục được biên soạn thống nhất cho cả ba loại hình: Sinh hoạt 
dưới cờ, Hoạt động giáo dục theo chủ đề, Sinh hoạt lớp; điều này làm tăng hiệu 
quả giáo dục HS khi tất cả đều hướng về cùng một mục đích.

–  Sách biên soạn giúp GV có thể tổ chức hoạt động theo đúng chu trình trải nghiệm.  
Dựa trên cách thiết kế và tổ chức hoạt động trong sách, GV có thể mở rộng và sáng 
tạo theo cách của riêng mình hoặc có thể làm cho các bài hướng dẫn phù hợp hơn với 
từng đối tượng HS.
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–  SGK định hướng cho HS luôn tự đánh giá kết quả hoạt động, SGV hướng dẫn GV 
tổ chức hoạt động đánh giá với sự tham gia của nhiều lực lượng đánh giá (kĩ thuật 
đánh giá 360 độ).

–  Đa dạng hoá các phương thức và phương tiện giáo dục; hỗ trợ tối đa nguồn tư liệu 
được số hoá từ websize: http://sachthietbigiaoduc.vn

–  SGK Hoạt động trải nghiệm lớp 1 được biên soạn dựa trên những ý kiến đóng góp của 
GV ở nhiều tỉnh, thành trong cả nước trong quá trình thử nghiệm nhiều năm qua.

2.  CẤU TRÚC SÁCH GIÁO KHOA VÀ CẤU TRÚC CHỦ ĐỀ  
TRONG SÁCH GIÁO KHOA HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM 1

2.1. Cấu trúc sách giáo khoa Hoạt động trải nghiệm 1

Dựa trên các yêu cầu cần đạt của chương trình môn học theo các mạch nội dung 
hoạt động, tác giả xây dựng tên chủ đề và nội dung chủ đề phù hợp. Trên cơ sở xác 
định tên và nội dung cơ bản của chủ đề, nhóm tác giả thiết kế hoạt động phù hợp để có 
thể đáp ứng các yêu cầu cần đạt đã đặt ra. Các hoạt động này được thực hiện dưới ba 
loại hình cơ bản: Sinh hoạt dưới cờ, Sinh hoạt lớp và Hoạt động giáo dục theo chủ đề.  
Như vậy, SGK thể hiện được 105 tiết của chương trình, bao gồm chín chủ đề và được 
thực hiện trong 35 tuần. Mỗi tuần bắt đầu bằng nhiệm vụ HS cần thực hiện trong giờ 
chào cờ; tiếp theo là các nhiệm vụ liên quan đến hoạt động giáo dục theo chủ đề và kết 
thúc tuần bằng nhiệm vụ của HS khi tham gia sinh hoạt lớp.

Dựa trên yêu cầu cần đạt và phạm vi chủ đề đưa ra, nội dung chi tiết của các nhiệm 
vụ được xây dựng phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh và đặc điểm độ tuổi của HS dưới 
các hình thức hoạt động khác nhau để chuyển tải các nhiệm vụ, giúp HS hứng thú thực 
hiện hơn và đảm bảo đạt được các mục tiêu đề ra.

Chín chủ đề của Hoạt động trải nghiệm 1 thuộc các lĩnh vực:

Hoạt động hướng vào bản thân:

Chủ đề 2. Học vui vẻ, chơi an toàn

Chủ đề 3. Nói lời yêu thương

Chủ đề 4. Tự chăm sóc và rèn luyện bản thân

Chủ đề 5. Khám phá bàn tay kì diệu

Chủ đề 9. Xây dựng hình ảnh vui vẻ

Hoạt động hướng đến xã hội:

Chủ đề 1. Chào lớp 1

Chủ đề 6. Tham gia việc nhà, việc trường

Chủ đề 7. Thân thiện với hàng xóm

Hoạt động hướng đến tự nhiên:

Chủ đề 8. Bảo vệ cảnh quan trên con đường đến trường
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Các chủ đề được thiết kế theo hướng tuyến tính với sự độc lập tương đối về nội dung 
nhưng vẫn đảm bảo đồng tâm theo lĩnh vực, điều này tạo ra sự linh hoạt trong thiết kế 
mà vẫn không khuyết thiếu lĩnh vực giáo dục.

2.2.  Cấu trúc chủ đề trong sách giáo khoa Hoạt động trải nghiệm 1

2.2.1. Đặc điểm của cấu trúc chủ đề
Nội dung SGK bao gồm 9 chủ đề, mỗi chủ đề được thiết kế thành các nhiệm vụ với 

các hoạt động: Khám phá – kết nối kinh nghiệm, Rèn luyện kĩ năng, Vận dụng – mở 
rộng và Tự đánh giá. Hệ thống các bài tập tạo cơ hội tương tác giữa HS – HS, HS – GV, 
HS – phụ huynh, HS – tài liệu, tăng thời gian làm việc của HS, tạo sự chủ động, sáng tạo, 
tích cực ở mỗi HS.

–  Các chủ đề trong SGK tạo điều kiện cho GV thiết kế hoạt động đa dạng khác nhau 
theo chu trình trải nghiệm để HS hình thành và rèn luyện các kĩ năng: từ giới thiệu 
chủ đề, khám phá – kết nối đến việc rèn luyện – vận dụng và đánh giá.

–  Nội dung hoạt động được thiết kế theo các nhiệm vụ với các hướng dẫn hành vi 
thực hiện cụ thể. Đây là điểm mấu chốt để tạo nên kĩ năng và năng lực cũng như 
các phẩm chất nhân cách của HS.

–  Với các nội dung khác nhau nhưng đều được xây dựng theo tiếp cận hành vi và 
hoạt động nên tạo ra số lần lặp đi lặp lại, đủ để tạo ra sự thay đổi về chất trong sự 
phát triển của HS.

–  Các nhiệm vụ được lựa chọn phù hợp với lứa tuổi và tạo ra độ mở để phù hợp với 
văn hoá của từng vùng miền.

Những yêu cầu của các nhiệm vụ trong sách tạo cơ hội cho HS tiếp cận thực tế,  
thể nghiệm các cảm xúc khác nhau, khai thác những kinh nghiệm đã có và huy động tổng 
hợp kiến thức, kĩ năng của các môn học để thực hiện những nhiệm vụ được giao hoặc giải 
quyết những vấn đề của thực tiễn đời sống nhà trường, gia đình, xã hội phù hợp với lớp 1.

Thông qua việc thực hiện các hoạt động được hướng dẫn trong sách, HS được chuyển 
hoá những kinh nghiệm đã trải qua thành tri thức mới, hiểu biết mới, kĩ năng mới góp 
phần phát huy tiềm năng sáng tạo và khả năng thích ứng với cuộc sống, môi trường.

Các nhiệm vụ trong SGK cũng được thiết kế theo chu trình trải nghiệm. 
–  Nhóm 1: những nhiệm vụ liên quan đến khám phá và kết nối kinh nghiệm; 
–  Nhóm 2:  những nhiệm vụ liên quan đến rèn luyện kĩ năng thông qua việc yêu cầu 

HS thực hiện những việc làm nào đó; 
–  Nhóm 3:  những nhiệm vụ liên quan đến vận dụng – mở rộng thông qua việc  

ứng xử, giải quyết vấn đề trong những tình huống mới với những đối 
tượng mới...

–  Nhóm 4: Cuối cùng là hoạt động đánh giá, hoạt động này bước đầu giúp HS nhìn 
nhận lại điều em đã học được từ chủ đề và ý kiến đánh giá chủ quan của HS. Việc 
đánh giá này có ý nghĩa định hướng, không chứ chưa phải là thông tin đánh giá 
một cách khoa học, đặc biệt với HS lớp 1. Hơn nữa, nếu đánh giá chi tiết thì sẽ là 
bảng các tiêu chí cụ thể, tỉ mỉ, rất dài, điều đó không phù hợp với HS lớp 1.
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2.2.2. Một số chủ đề đặc trưng trong Hoạt động trải nghiệm 1
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3. PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG

3.1. Những yêu cầu cơ bản về cách tổ chức Hoạt động trải nghiệm 1
Những yêu cầu tổ chức cơ bản:

–  Hoạt động được tổ chức và thực hiện thường xuyên để đạt được mục tiêu giáo dục 
thông qua các chủ đề giáo dục. 

–  Hoạt động được tổ chức đầy đủ theo chu trình trải nghiệm nhưng chu trình ấy 
không cứng nhắc và tuân theo quy luật nhận thức hành vi.

–  Hoạt động được tổ chức cần có sự đan xen giữa hoạt động mang tính động và hoạt 
động mang tính tĩnh; giữa cá nhân và nhóm.

– Hoạt động phải tạo cơ hội cho tất cả HS được tham gia, được thực hiện.

–  Hoạt động đánh giá cần có ý kiến từ: tự đánh giá; đánh giá đồng đẳng, đánh giá từ 
cộng đồng và từ GV.

3.2.  Hướng dẫn và gợi ý phương pháp, hình thức tổ chức hoạt động trong  
Hoạt động trải nghiệm 1

3.2.1. Hướng dẫn chung

Mỗi chủ đề trong tài liệu HS bao gồm một số nhiệm vụ. Các nhiệm vụ được thiết kế 
và sắp xếp dựa trên lí thuyết về chu trình học tập trải nghiệm của David Kolb và lí thuyết 
hoạt động đối với sự phát triển tâm lí cá nhân. 

–  Bước 1: Chuẩn bị cho HS sẵn sàng với hoạt động trải nghiệm, trong đó bao gồm 
sự chuẩn bị thông tin, chuẩn bị những kinh nghiệm và kĩ năng đã có liên quan đến 
chủ đề, chuẩn bị sản phẩm làm chất liệu cho hoạt động; chuẩn bị không gian hoạt 
động, chuẩn bị điều kiện vật chất cho hoạt động...

–  Bước 2: Thiết kế và tổ chức hoạt động trải nghiệm để kiến tạo tri thức mới, rèn luyện, 
hình thành các kĩ năng 

–  Bước 3: Vận dụng tri thức, kĩ năng học được vào giải quyết các tình huống khác 
nhau trong cuộc sống. 

–  Bước 4: Đánh giá, chiêm nghiệm lại kết quả hoạt động; rút kinh nghiệm, tạo động 
lực phát triển tiếp theo.
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3.2.2.  Ví dụ minh hoạ về tổ chức Hoạt động trải nghiệm giáo dục theo chủ đề  
của giáo viên trên lớp

KHÁM PHÁ BÀN TAY KÌ DIỆU

–  HS nêu được cảm nhận về ý nghĩa của đôi bàn tay và 
cảm xúc khi nhận được yêu thương từ đôi bàn tay của 
người thân và mọi người xung quanh.

–  Tổ chức các hoạt động để HS thực hiện được những việc 
làm tốt, cụ thể từ đôi bàn tay của mình dành cho người 
thân, thầy cô và bạn bè phù hợp với lứa tuổi và hoàn 
cảnh giao tiếp.

MỤC 
TIÊU

CHỦ ĐỀ

5

Khám phá – kết nối kinh nghiệmA 

Giáo viên: 
+ Giấy màu bằng bìa cứng và kéo, hồ dán, bút màu, tranh ảnh 
+ Câu chuyện về những việc làm tốt; 
+ Cây việc tốt.

Học sinh:  
+  SGK Hoạt động trải nghiệm 1, Vở thực hành Hoạt động trải nghiệm 1.
+  Giấy màu, kéo, hồ dán, bút màu; các tấm bìa màu sắc khác nhau; 

dây buộc, hồ dán...; 
+ Các bàn tay yêu thương.

GỢI Ý CÁCH TỔ CHỨC

CHUẨN BỊ

Hoạt động 1: Giới thiệu chủ đề

   Hoạt động này giúp HS nhận diện được vai trò của đôi bàn tay mà chủ 
đề hướng tới.

●  Phương pháp và hình thức tổ chức: trò chơi.

GV có thể thực hiện như sau:

1. GV cho cả lớp cùng hát bài “Năm ngón tay ngoan”, sáng tác Trần Văn Thụ.

2. GV trao đổi với HS về nội dung bài hát.
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3. GV nêu tên trò chơi “Tay đẹp, tay xinh” và nêu luật trò chơi:

–  Khi GV nói: Tay đâu tay đâu? HS trả lời: “Tay đây, tay đây!”, đồng thời 
HS giơ tay lên.

–  Khi GV nói: Tay ai (làm gì đó) viết đẹp? Ai nhận mình viết chữ đẹp thì 
giơ tay.

–  GV lặp lại hai lệnh trên với các việc làm khác từ đôi bàn tay: vỗ về, an ủi, 
giúp đỡ, nâng niu, chăm sóc...

4. GV tổ chức trò chơi.

Gợi ý lời nói của GV:
+ Tay đâu tay đâu? (tay đây tay đây)
+ Tay ai yêu bạn?
+ Tay ai chót đánh bạn?

–  GV tự bổ sung những hành vi hay xảy ra ở lớp mình.

–  Sau mỗi lần HS giơ tay, GV đếm xem bao nhiêu cánh tay, khích lệ động viên 
và nhắn nhủ với những bàn tay chưa ngoan.

5.  GV yêu cầu HS quan sát tranh chủ đề và hỏi: Các bạn nhỏ trong tranh đã 
thực hiện những việc tốt nào? GV gọi một số HS trả lời.

6.  GV nhận xét và kết luận: Chúng ta có bàn tay xinh và những bàn tay nên 
làm việc tốt, không nên làm những điều mà người khác không vui.

7. GV đọc tên chủ đề và đề nghị một số HS nhắc lại.

Hoạt động 2: Khám phá những việc làm yêu thương

  Hoạt động này nhằm giúp HS cảm nhận được sự ấm áp từ bàn tay yêu 
thương của bố mẹ, người thân, thầy cô hay bạn bè dành cho mình.  
Từ đó xuất hiện nhu cầu mang lại điều đó cho người khác trong những 
tình huống giao tiếp. Thông qua hoạt động này, GV củng cố việc thực 
hiện nhiệm vụ 1.

●  Phương pháp và hình thức tổ chức: trò chuyện theo nhóm.

GV có thể thực hiện như sau:

1.  GV giao nhiệm vụ nhóm: Chia sẻ cảm xúc của em khi được quan tâm chăm 
sóc giống như các bạn nhỏ trong tranh (nhiệm vụ 1).

2.  GV chia lớp thành các nhóm 5 – 6 người. Nhóm thực hiện nhiệm vụ đã 
được giao.
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–  Từ tranh 1 đến tranh 4 (trang 44): Em được nhận sự yêu thương chăm sóc 
của người thân.

– Tranh 1 và 2 (trang 45): Em nhận được sự quan tâm của bạn bè, thầy cô.
3. GV quan sát các nhóm làm việc và hỗ trợ khi cần thiết.
4.  GV mời một số HS chia sẻ cảm xúc của mình trước lớp và trao đổi với HS 

về cảm xúc của người trao và người nhận.
5.  GV yêu cầu HS kể thêm các hành động yêu thương khác mà HS được nhận 

từ mọi người xung quanh.
6.  GV tổ chức hoạt động “Ấm áp bàn tay cô” bằng cách ôm các em HS vào 

lòng, có thể kèm lời nhắn nhủ với các em HS. GV tổ chức cho HS chia sẻ 
cảm xúc sau hoạt động. 

7. GV và HS nhận xét về hoạt động.

B  Rèn luyện kĩ năng và vận dụng – mở rộng

Hoạt động 3: Tìm vật theo tiếng vỗ tay

  Hoạt động này nhằm tạo hứng thú cho lớp học, thực hành với đôi 
bàn tay biết khích lệ.

●  Phương pháp và hình thức tổ chức: trò chơi.

GV có thể thực hiện như sau:
1. GV nêu tên trò chơi “Tìm vật theo tiếng vỗ tay” và phổ biến cách chơi:

–  Cả lớp cùng dùng tiếng vỗ tay để giúp bạn tìm ra đồ vật cần thiết. Khi bạn 
đến gần đồ vật cần tìm thì vỗ tay to dần, đến sát đồ vật thì vỗ thật to, 
khi thấy bạn đi xa đồ vật thì chúng ta vỗ nhỏ dần.

–  Mời một bạn HS – người phải đi tìm đồ vật. Người chơi sẽ được chỉ dẫn 
bằng tiếng vỗ tay của cả lớp: càng đến gần vật cần tìm thì tiếng vỗ tay càng 
to; càng xa đồ vật, tiếng vỗ tay nhỏ dần.

–  Cả lớp thống nhất về đồ vật cần tìm và vị trí đặt đồ vật. Ví dụ: Hộp bút 
màu hồng đặt ở đầu bàn thứ 4.

–  GV mời bạn đứng bên ngoài vào lớp. Cả lớp vỗ tay nhẹ, bạn càng đến gần 
vật cần tìm, thì cả lớp vỗ tay to dần, nếu bạn đi xa đồ vật, lớp vỗ tay nhỏ 
lại. Cả lớp làm như vật cho đến khi bạn tìm được vật cần tìm và chỉ nó ở 
đúng vị trí.

2. GV có thể cho HS chơi tiếp với đồ vật khác và bạn chơi khác. 
3.  GV chốt lại ý nghĩa của tiếng vỗ tay khích lệ bạn chơi, những điều kì diệu 

bàn tay có thể làm.
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Hoạt động 4: Thực hiện việc làm yêu thương

  Hoạt động này nhằm giúp HS rèn luyện việc trao yêu thương từ đôi bàn 
tay với mọi người xung quanh. Thông qua hoạt động này, GV củng cố 
việc thực hiện nhiệm vụ 2 trong SGK.

●  Phương pháp và hình thức tổ chức: đóng vai.

GV có thể thực hiện như sau:

1.  GV giao nhiệm vụ nhóm: Từng cặp đôi thực hiện hành vi yêu thương cần có 
trong mỗi tình huống mà GV đưa ra.

2. GV giới thiệu tình huống mẫu:

–  GV hỏi: Đi thăm bạn ốm thì bàn tay em làm gì?

–  HS có thể có các phương án khác nhau như: Đặt tay lên trán và hỏi:  
‟Bạn có mệt không?ˮ; cầm bàn tay bạn, nhìn bạn và nói: ‟Bạn cố gắng 
lên nhé!ˮ

3. GV chia lớp thành nhóm 4 – 6 HS.

4. GV trình chiếu và nêu từng tình huống trong SGK. Sau mỗi tình huống, 
GV cho HS thực hiện tất cả các phương án có thể.

–  Tình huống 1: Thưa cô, cô để em mang đỡ cô ạ.

–  Tình huống 2: Lớp bẩn quá! Chúng mình nhặt rác nào!

–  Tình huống 3: Em ơi, ra chơi với chị!

–  Tình huống 4: Để tớ giúp bạn mặc áo mưa nhé!

–  Tình huống 5: Bố ơi, con sách cặp cho bố ạ.

–  Tình huống 6: Tớ ở nhà để bóp chân cho ông.

5. HS thực hiện nhiệm vụ đóng vai theo tình huống, sau đó đổi vai cho nhau.

Lưu ý:  GV có thể mở rộng thêm các tình huống gắn với cuộc sống của các em 
tại địa phương. 

6.  GV quan sát các nhóm, ghi nhận việc làm của HS, đặc biệt những phương 
án sáng tạo.

7.  GV trao đổi với HS về cảm xúc của mọi người khi trao và nhận được những 
điều tốt đẹp từ đôi bàn tay.

8.  GV nhắc nhở HS hãy thực hành những điều tốt đẹp này trong cuộc sống 
hằng ngày, nhận xét hoạt động, tuyên dương những trường hợp điển hình.
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Hoạt động 5: Yêu thương từ bàn tay em

  Hoạt động này giúp HS thực hành về những hành vi yêu thương từ đôi 
bàn tay. 

●  Phương pháp và hình thức tổ chức: luyện tập theo nhóm lớn.

GV có thể thực hiện như sau:
1.  GV yêu cầu HS mở Vở thực hành Hoạt động trải nghiệm 1, yêu cầu HS nêu 

những việc đôi bàn tay mình làm được. Nêu thêm những việc bàn tay mình 
có thể làm được.

2.  GV hướng dẫn HS hoạt động: “Nói những hành động yêu thương từ đôi bàn tay”. 
Khi GV hỏi: Bàn tay để làm gì…? GV mời HS trả lời. Các câu trả lời  
có thể: Bàn tay em để ôm bố; ‟Bàn tay em để giúp mẹˮ; ‟Bàn tay em để lau bàn ,ˮ…

3.  GV tổ chức hoạt động: “Thể hiện hành vi yêu thương”. GV yêu cầu HS nói 
đồng thanh: Bàn tay để làm gì? GV nói hành động của bàn tay; còn HS thực 
hiện hành vi đó. Ví dụ:
– HS hỏi: Bàn tay là để làm gì?
– GV nói: Chào hỏi.
– HS thể hiện: Giơ tay vẫy nhau; bắt tay nhau. 
– HS hỏi: Bàn tay là để làm gì?
– GV nói: An ủi bạn.
– HS thể hiện: Tay vỗ về vào vai bạn…

4.  GV nhắc nhở HS về một số bàn tay đôi khi còn chưa làm việc tốt như đẩy bạn, 
giật tóc bạn, ném đồ,…

5.  GV nhận xét hoạt động và nhắc nhở HS luôn thực hiện những việc làm 
yêu thương từ đôi bàn tay của mình.

Hoạt động 6: Giới thiệu món quà tôi làm

  Hoạt động này giúp HS tự tin giới thiệu về món quà do tay mình 
làm ra và nói được lời chúc tặng cho người mà HS muốn tặng nhân 
dịp nào đó. Hoạt động này củng cố việc thực hiện nhiệm vụ 4 mà HS 
làm tại nhà.

●  Phương pháp và hình thức tổ chức: Giới thiệu theo nhóm.

GV có thể thực hiện như sau:

1.  Giao nhiệm vụ nhóm: Hãy giới thiệu về món quà mà mình làm được: Đã 
làm nó như thế nào? Có cần ai hỗ trợ không? Vì sao bạn thích làm món quà 
này? Bạn định tặng ai và bạn sẽ nói thế nào với người tặng?
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2.  Chia lớp thành các nhóm 4 – 5 HS. Các cá nhân giới thiệu sản phẩm của 
mình trong nhóm, sau đó mỗi bạn chọn một sản phẩm mà mình thích nhất 
và giải thích lí do.

3.  GV mời một vài HS chia sẻ với cả lớp về món quà của mình. GV nhấn 
mạnh vào sản phẩm của HS làm được, ghi nhận sự khéo léo của đôi bàn 
tay đã làm được những việc tốt.

4.  GV tổ chức cho các nhóm trưng bày sản phẩm của mình, cho các nhóm 
khác quan và nhắc các bạn HS nói lời khen với các sản phẩm. 

5.  GV nhận xét hoạt động, dặn các em mang sản phẩm về và giữ gìn cẩn thận 
(hoặc lưu lại ở trường nếu có không gian).

Hoạt động 7: Tạo bàn tay kì diệu

  Hoạt động này giúp HS viết lại được việc làm tốt vào những bàn tay 
được làm bằng bìa.

●  Phương pháp và hình thức tổ chức: hoạt động cá nhân.

GV có thể thực hiện như sau:
1.  Yêu cầu HS từ những tấm bìa hãy cắt thành các hình bàn tay của mình.  

Mỗi em có thể làm 2 – 3 bàn tay.
2.  Hướng dẫn HS viết những việc làm tốt của mình vào các bàn tay ấy. GV nhắc 

HS nhớ viết tên mình vào các bàn tay.
3.  GV đặt câu hỏi HS: Hôm nay em đã làm được bao nhiêu việc tốt? Dặn dò 

các em tiếp tục làm việc tốt và viết vào bàn tay bằng bìa để treo lên “Cây 
việc tốt” của lớp. HS có thể bổ sung bàn tay việc tốt nếu đã sử dụng hết số 
bàn tay làm được.

4.  GV dặn HS nhớ vị trí treo bàn tay của mình và trong tuần các em bổ sung 
việc làm tốt của mình vào các bàn tay này để buổi sau GV sẽ nhận xét xem 
ai làm được nhiều việc tốt.

5. GV nhận xét và tổng kết hoạt động.

C  Phản hồi và hướng dẫn rèn luyện theo

Hoạt động 8: Nhìn lại tôi

  Hoạt động này giúp HS bước đầu biết tự đánh giá mức độ thường xuyên 
thực hiện hành vi yêu thương từ đôi bàn tay.

●  Phương pháp và hình thức tổ chức: hướng dẫn nhóm lớn, hoạt động cá nhân.
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4.  KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP  
HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM 1

4.1. Yêu cầu chung về đánh giá

4.1.1. Mục đích đánh giá

Mục đích đánh giá là thu thập thông tin chính xác, kịp thời, có giá trị về mức độ 
đáp ứng yêu cầu cần đạt so với Chương trình; sự tiến bộ của HS trong và sau các giai 
đoạn trải nghiệm. Kết quả đánh giá là căn cứ để định hướng HS tiếp tục rèn luyện, 
hoàn thiện bản thân, là căn cứ quan trọng để các cơ sở giáo dục, các nhà quản lí, đội 
ngũ giáo viên điều chỉnh chương trình và các hoạt động giáo dục trong nhà trường.

Để đạt được mục tiêu đánh giá, nhà giáo dục cần quan sát các biểu hiện hành vi, 
thái độ của HS một cách tinh tế và đầy đủ trong suốt quá trình học tập và rèn luyện. 
Bên cạnh đó, nhà giáo dục cũng cần có kĩ năng lưu giữ những thông tin có được của 
mỗi HS trong suốt quá trình học tập tại trường và sử dụng kết quả quan sát trong điều 
chỉnh, phát triển chương trình phù hợp với từng HS.

4.1.2. Nội dung đánh giá

Nội dung đánh giá là các biểu hiện của phẩm chất và năng lực đã được xác định 
trong Chương trình: năng lực thích ứng với cuộc sống, năng lực thiết kế và tổ chức 
hoạt động, năng lực định hướng nghề nghiệp. Các yêu cầu cần đạt về sự phát triển 
phẩm chất và năng lực của mỗi cá nhân chủ yếu được đánh giá thông qua hoạt động 
theo chủ đề, hoạt động hướng nghiệp, thông qua quá trình tham gia hoạt động tập thể 
và các sản phẩm của HS trong mỗi hoạt động.

Đối với giờ Sinh hoạt dưới cờ và giờ Sinh hoạt lớp, nội dung đánh giá chủ yếu tập 
trung vào sự đóng góp của HS cho các hoạt động tập thể, số giờ tham gia các hoạt động 
và việc thực hiện có kết quả hoạt động chung của tập thể. Ngoài ra, các yếu tố như động 
cơ, tinh thần, thái độ, ý thức trách nhiệm, tính tích cực đối với hoạt động chung của HS 
cũng được đánh giá thường xuyên trong quá trình tham gia hoạt động.

4.1.3. Lực lượng đánh giá

Kết hợp đánh giá của GV với tự đánh giá và đánh giá đồng đẳng của HS, đánh giá 
của cha mẹ HS và đánh giá của cộng đồng; GV chủ nhiệm lớp chịu trách nhiệm tổng 
hợp kết quả đánh giá.

Trong đánh giá phẩm chất và năng lực của HS rất cần góc nhìn từ nhiều phía, từ 
nhiều người để có cái nhìn toàn diện về một cá nhân, chính vì vậy việc kết hợp đánh 
giá từ các bên liên quan là yêu cầu bắt buộc trước khi đưa ra nhận định về HS. Đánh 
giá từ bên ngoài về một đứa trẻ cũng nhằm giúp quá trình tự đánh giá của HS khách 
quan hơn, tuy nhiên cần tôn trọng tự đánh giá của HS và giúp HS tự tin hơn trong tự 
đánh giá.
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4.1.4. Cứ liệu đánh giá

Cứ liệu đánh giá dựa trên thông tin thu thập được một cách thường xuy-
ên từ quan sát hằng ngày của GV trong quá trình tổ chức hoạt động, thông qua việc 
GV ghi nhận, động viên khích lệ hay nhắc nhở HS những gì các em thể hiện; thông 
tin từ ý kiến tự đánh giá của HS, đánh giá đồng đẳng của các bạn trong lớp, ý kiến 
nhận xét của cha mẹ HS và cộng đồng sau mỗi chủ đề hoạt động; thông tin về số giờ  
(số lần) tham gia hoạt động trải nghiệm (hoạt động tập thể, hoạt động giáo dục 
theo chủ đề, hoạt động xã hội và phục vụ cộng đồng, hoạt động hướng nghiệp,  
hoạt động lao động,...); số lượng và chất lượng các sản phẩm hoàn thành được lưu trong 
hồ sơ hoạt động.

Đánh giá cần có minh chứng và sản phẩm hoạt động (vật thể hoặc phi vật thể) là 
minh chứng quan trọng để đánh giá. Điều này để tránh sự chủ quan trong đánh giá, tạo 
sự khách quan trong nhìn nhận về con người. Hơn nữa, minh chứng giúp cả thầy và trò 
nhìn rõ hơn về sự tiến bộ của HS, từ đó tạo động lực cho GV trong giáo dục HS và động 
lực cho HS trong rèn luyện bản thân. Ngoài ra, minh chứng còn phục vụ cho những mục 
đích học tập lên cao và các cơ hội phát triển khác nhau của HS sau này. Chính vì vậy nhà 
giáo dục cần tuyên truyền cho phụ huynh về yêu cầu này. Phụ huynh chỉ tạo điều kiện, 
hướng dẫn con em mình, tuyệt đối không làm hộ, làm thay với các nhiệm vụ được giao 
về nhà. 

4.1.5. Sử dụng kết quả đánh giá

Kết quả đánh giá đối với mỗi HS là kết quả tổng hợp đánh giá thường xuyên và 
định kì về phẩm chất và năng lực và có thể chia ra làm một số mức để xếp loại. Kết 
quả đánh giá Hoạt động trải nghiệm được ghi vào hồ sơ học tập của HS (tương đương 
một môn học).

Các nhà trường cần thông báo cho các bậc phụ huynh rõ về điểm đổi mới trong 
đánh giá toàn diện HS để phụ huynh cùng đồng hành và giúp con tuân thủ chương trình 
hoạt động. Trước đây, nếu HS không hoặc ít tham gia các hoạt động giáo dục được tổ 
chức theo kế hoạch của nhà trường cũng không ảnh hưởng đến việc đánh giá thành quả 
học tập nói chung ở nhà trường. Đối với chương trình giáo dục phổ thông mới, kết quả 
hoạt động trải nghiệm được ghi vào một mục riêng trong hồ sơ học tập của HS giống 
như bất kì môn học nào. 
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GV có thể thực hiện như sau:

1. Yêu cầu HS quan sát tranh nhiệm vụ 5 trong SGK trang 52.
– Tranh 1: Giúp đỡ mọi người.
– Tranh 2: Khích lệ động viên. 
– Tranh 3: Thể hiện tình cảm.

2.  GV đặt câu hỏi: Em đã làm được những việc yêu thương nào trong ba việc 
trên? Nêu những việc yêu thương khác mà bàn tay em đã làm được?

3. GV phát thẻ ngôi sao và đặt câu hỏi theo gợi ý từ tranh để HS tự đánh giá:
– Bạn nào luôn giúp đỡ mọi người?
– Bạn nào luôn biết khích lệ, động viên mọi người?
– Bạn nào thường xuyên thể hiện tình cảm với mọi người?

–  Với mỗi câu hỏi, GV yêu cầu HS giơ thẻ ngôi sao phù hợp với mức độ 
thực hiện của mình: 

+ Màu xanh: luôn luôn thực hiện; 
+ Màu vàng: thỉnh thoảng thực hiện; 
+ Màu đỏ: hiếm khi thực hiện hoặc chưa thực hiện.

4.  GV nhận xét, khích lệ và động viên HS.

Hoạt động 9: Thích gì, mong gì ở bạn

  Hoạt động này giúp HS chú ý quan sát và ghi nhận hành vi tốt từ đôi bàn 
tay của bạn; đưa ra được lời khuyên để bạn làm tốt hơn.

●  Phương pháp và hình thức tổ chức: hoạt động nhóm.

GV có thể thực hiện như sau:

 1.  Giao nhiệm vụ nhóm: Hãy nói một việc làm tốt của bạn mà em nhớ nhất. 
Ví dụ: Mình nhớ nhất hôm bạn lỡ xô mình ngã và bạn đã đỡ mình đứng dậy.

2.  GV chia lớp thành các nhóm 4 HS và yêu cầu các nhóm thực hiện nhiệm 
vụ nhóm. GV giám sát các nhóm hoạt động để chắc chắn mỗi bạn đã nhận 
được 3 điều bạn thích ở mình.

3.  GV yêu cầu nhóm thảo luận tiếp tục về một điều mà nhóm mong bạn tiến bộ 
hơn. Ví dụ: Cả nhóm mong muốn đôi bàn tay của bạn thân thiện hơn, không 
đẩy bạn ngã nữa.

4.  GV yêu cầu mỗi HS ghi nhớ điều bạn thích mình và điều nhóm mong mình cần 
điều chỉnh để tốt hơn.
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2.  Chia lớp thành các nhóm 4 – 5 HS. Các cá nhân giới thiệu sản phẩm của 
mình trong nhóm, sau đó mỗi bạn chọn một sản phẩm mà mình thích nhất 
và giải thích lí do.

3.  GV mời một vài HS chia sẻ với cả lớp về món quà của mình. GV nhấn 
mạnh vào sản phẩm của HS làm được, ghi nhận sự khéo léo của đôi bàn 
tay đã làm được những việc tốt.

4.  GV tổ chức cho các nhóm trưng bày sản phẩm của mình, cho các nhóm 
khác quan và nhắc các bạn HS nói lời khen với các sản phẩm. 

5.  GV nhận xét hoạt động, dặn các em mang sản phẩm về và giữ gìn cẩn thận 
(hoặc lưu lại ở trường nếu có không gian).

Hoạt động 7: Tạo bàn tay kì diệu

  Hoạt động này giúp HS viết lại được việc làm tốt vào những bàn tay 
được làm bằng bìa.

●  Phương pháp và hình thức tổ chức: hoạt động cá nhân.

GV có thể thực hiện như sau:
1.  Yêu cầu HS từ những tấm bìa hãy cắt thành các hình bàn tay của mình.  

Mỗi em có thể làm 2 – 3 bàn tay.
2.  Hướng dẫn HS viết những việc làm tốt của mình vào các bàn tay ấy. GV nhắc 

HS nhớ viết tên mình vào các bàn tay.
3.  GV đặt câu hỏi HS: Hôm nay em đã làm được bao nhiêu việc tốt? Dặn dò 

các em tiếp tục làm việc tốt và viết vào bàn tay bằng bìa để treo lên “Cây 
việc tốt” của lớp. HS có thể bổ sung bàn tay việc tốt nếu đã sử dụng hết số 
bàn tay làm được.

4.  GV dặn HS nhớ vị trí treo bàn tay của mình và trong tuần các em bổ sung 
việc làm tốt của mình vào các bàn tay này để buổi sau GV sẽ nhận xét xem 
ai làm được nhiều việc tốt.

5. GV nhận xét và tổng kết hoạt động.

C  Phản hồi và hướng dẫn rèn luyện theo

Hoạt động 8: Nhìn lại tôi

  Hoạt động này giúp HS bước đầu biết tự đánh giá mức độ thường xuyên 
thực hiện hành vi yêu thương từ đôi bàn tay.

●  Phương pháp và hình thức tổ chức: hướng dẫn nhóm lớn, hoạt động cá nhân.
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Ví dụ của Chủ đề 5: Khám phá bàn tay kì diệu

4.2.  Gợi ý về hình thức và phương pháp kiểm tra, đánh giá năng lực trong Hoạt 
động trải nghiệm 1
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GV có thể thực hiện như sau:

1. Yêu cầu HS quan sát tranh nhiệm vụ 5 trong SGK trang 52.
– Tranh 1: Giúp đỡ mọi người.
– Tranh 2: Khích lệ động viên. 
– Tranh 3: Thể hiện tình cảm.

2.  GV đặt câu hỏi: Em đã làm được những việc yêu thương nào trong ba việc 
trên? Nêu những việc yêu thương khác mà bàn tay em đã làm được?

3. GV phát thẻ ngôi sao và đặt câu hỏi theo gợi ý từ tranh để HS tự đánh giá:
– Bạn nào luôn giúp đỡ mọi người?
– Bạn nào luôn biết khích lệ, động viên mọi người?
– Bạn nào thường xuyên thể hiện tình cảm với mọi người?

–  Với mỗi câu hỏi, GV yêu cầu HS giơ thẻ ngôi sao phù hợp với mức độ 
thực hiện của mình: 

+ Màu xanh: luôn luôn thực hiện; 
+ Màu vàng: thỉnh thoảng thực hiện; 
+ Màu đỏ: hiếm khi thực hiện hoặc chưa thực hiện.

4.  GV nhận xét, khích lệ và động viên HS.

Hoạt động 9: Thích gì, mong gì ở bạn

  Hoạt động này giúp HS chú ý quan sát và ghi nhận hành vi tốt từ đôi bàn 
tay của bạn; đưa ra được lời khuyên để bạn làm tốt hơn.

●  Phương pháp và hình thức tổ chức: hoạt động nhóm.

GV có thể thực hiện như sau:

 1.  Giao nhiệm vụ nhóm: Hãy nói một việc làm tốt của bạn mà em nhớ nhất. 
Ví dụ: Mình nhớ nhất hôm bạn lỡ xô mình ngã và bạn đã đỡ mình đứng dậy.

2.  GV chia lớp thành các nhóm 4 HS và yêu cầu các nhóm thực hiện nhiệm 
vụ nhóm. GV giám sát các nhóm hoạt động để chắc chắn mỗi bạn đã nhận 
được 3 điều bạn thích ở mình.

3.  GV yêu cầu nhóm thảo luận tiếp tục về một điều mà nhóm mong bạn tiến bộ 
hơn. Ví dụ: Cả nhóm mong muốn đôi bàn tay của bạn thân thiện hơn, không 
đẩy bạn ngã nữa.

4.  GV yêu cầu mỗi HS ghi nhớ điều bạn thích mình và điều nhóm mong mình cần 
điều chỉnh để tốt hơn.
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5.  GV hỗ trợ HS cách hoàn thiện những điều mà HS được mong chờ điều chỉnh 
và tiến bộ hơn.

Hoạt động 10: Trồng “Cây việc tốt”

  Hoạt động này giúp GV và HS tổng kết việc làm tốt từ đôi bàn tay, 
tạo động lực cho HS duy trì việc làm tốt.

●  Phương pháp và hình thức tổ chức: hoạt động cả lớp.

GV có thể thực hiện như sau:

1.  GV yêu cầu HS làm việc nhóm, quan sát những hình bàn tay yêu thương của mình 
và xem trong tuần qua đã thực hiện được bao nhiêu việc tốt.

2.  GV hỏi: Em đã làm được bao nhiêu việc tốt? Ai làm được 10 việc? 8 việc? 
6 việc? GV yêu cầu HS giơ tay theo từng câu hỏi.

3.  GV nhận xét các bàn tay với việc làm tốt, tuyên dương HS làm được nhiều 
việc tốt, khích lệ những em còn ít làm được việc tốt.

4.  GV hướng dẫn HS cách có thể làm thêm những việc tốt.

5.  Yêu cầu HS treo các bàn tay lên ‟Cây việc tốtˮ và dặn các em tiếp tục làm 
việc tốt để cây trở nên xum xuê hơn.

Hoạt động 11: Tiếp tục làm việc tốt

  Hoạt động này nhằm giúp HS bước đầu có ý thức rèn luyện tiếp theo về 
những mong đợi của bạn đối với đôi bàn tay mình.

● Phương pháp và hình thức tổ chức: hoạt động nhóm, cá nhân.
GV có thể thực hiện như sau:

1. GV giao nhiệm vụ nhóm góp ý kiến cho bạn về cách có thể làm việc tốt.

2.  GV yêu cầu HS làm việc nhóm: từng HS nói lại với nhóm điều mà các bạn 
mong mình làm tốt hơn; chia sẻ với các bạn trong nhóm về việc mình sẽ 
làm để bàn tay làm được nhiều việc tốt hơn nữa; nhóm góp ý kiến cho các 
thành viên.

3. GV mời một số HS trình bày dự định của mình.

4.  GV nhận xét về hoạt động và căn dặn HS thực hiện hành vi yêu thương 
mỗi ngày.

5.  GV nhắc nhở HS tiếp tục viết vào bàn tay yêu thương những việc tốt làm 
được và treo lên ‟Cây việc tốtˮ.
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5.  HƯỚNG DẪN KHAI THÁC, SỬ DỤNG THIẾT BỊ,  
NGUỒN TÀI NGUYÊN SÁCH VÀ CÁC HỌC LIỆU ĐIỆN TỬ  
CỦA NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM
Để hỗ trợ cho GV, HS tổ chức và thực hiện các hoạt động trong Hoạt động trải nghiệm, 

chúng tôi thiết kế website: http://sachthietbigiaoduc.vn. Trang website này giúp:

–  GV: Tham khảo những thông tin mới nhất được cập nhật liên quan đến dạy học 
ở tiểu học; truy cập nguồn tài nguyên phục vụ các bài giảng và có cơ hội kết nối 
trực tuyến để chia sẻ kinh nghiệm chuyên môn với các tác giả SGK và các chuyên 
gia giáo dục.

–  HS: Đọc tham khảo các tài liệu mình quan tâm; có thể kết nối trực tuyến với các 
tác giả SGK , sách tham khảo và cộng đồng để nhận được sự giải đáp thắc mắc của 
mình trong học tập.

–  Phụ huynh: Nắm được những tài liệu cần thiết cho việc học của con em mình; có 
thể kết nối trực tuyến với các tác giả và cộng đồng để tự tin trong việc hỗ trợ, giúp 
đỡ và quản lí việc học tập của con em mình.

Để khai thác và sử dụng nguồn tài nguyên sách và các học liệu điện tử của Nhà xuất bản 
Giáo dục Việt Nam, mỗi GV hoặc mỗi em HS cần có một thiết bị có thể truy cập vào Internet 
(mạng), như: máy tính để bàn, máy tính xách tay, điện thoại thông minh,... và làm theo các 
bước như sau:

–  Bước 1: Truy cập vào một trong các trình duyệt Google Chrome, Mozilla Firefox, 
Internet Explorer,...

–  Bước 2:  Gõ sachthietbigiaoduc.
vn, sau đó nhấn enter

–  Bước 3: 

●  Đối với HS, phụ huynh:  
Ấn vào mục HỖ TRỢ HS, PHỤ HUYNH
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Khi đó phía trên màn hình hiển thị như dưới đây, lần lượt thực hiện các thao tác: 
Vào Sách giáo khoa  Sách HS  Tiểu học  Hoạt động trải nghiệm.

Màn hình sẽ hiển thị ra cuốn: SGK Hoạt động trải nghiệm
Trong mỗi mục SGK sẽ có các hình ảnh được chia theo các bài. 
Mỗi GV hoặc mỗi HS có thể tải hình ảnh đó về để thuận tiện cho việc tổ chức và 

thực hiện các hoạ động.

●  Đối với GV:  
Ấn vào mục HỖ TRỢ GIÁO VIÊN 

Khi đó phía trên màn hình hiển thị, lần lượt thực hiện các thao tác: 

Vào Sách giáo khoa  Sách giáo viên  Tiểu học  Hoạt động trải nghiệm.
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Màn hình sẽ hiển thị ra cuốn SGV Tổ chức Hoạt động trải nghiệm 1, trong mục này sẽ 
có các hình ảnh ứng với từng bài giúp GV thuận tiện trong việc tổ chức các hoạt động 
giáo dục.

Bên cạnh việc cung cấp các hình ảnh cho từng tiết học, website còn có tính tương tác 
rất cao. Mỗi GV hoặc mỗi HS có thể gửi những thắc mắc tới tác giả qua ba hình thức: thư 
điện tử, gửi tin nhắn qua Zalo hoặc gửi câu hỏi trực tiếp vào trang fanpage của Công ty.

Đặc biệt, trong mục CHIA SẺ TÀI NGUYÊN GIÁO DỤC, GV và HS có thể tìm 
kiếm các tài liệu tham khảo được nén dưới dạng văn bản hoặc audio (có hình ảnh hoặc 
âm thanh) để làm học liệu hỗ trợ dạy và học; các bài giảng mẫu để GV có thể nắm bắt 
được tinh thần của bộ SGK mới. Việc chia sẻ này có thể giúp GV trao đổi được các hình 
thức phương pháp tổ chức hoạt động, cập nhật các xu hướng giáo dục trên thế giới để 
vận dụng phù hợp với hoàn cảnh và môi trường giáo dục của địa phương mình. 

6.  KHAI THÁC THIẾT BỊ  
VÀ HỌC LIỆU TRONG HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM
Để thực hiện chương trình Hoạt động trải nghiệm, cần có những thiết bị cơ bản sau:

a)  Đồ dùng để trình diễn, hướng dẫn: video clip về các nội dung giáo dục; phần mềm 
về hướng nghiệp; dụng cụ lao động phù hợp với hoạt động lao động; 

b) Đồ dùng để phục vụ hoạt động tập thể: loa đài, ampli; bộ lều trại;

c)  Đồ dùng để thực hành: bộ tranh ảnh về quần áo, giày dép,... theo mùa, theo giới 
tính, theo lứa tuổi của HS; bộ tranh ảnh về trang phục các dân tộc Việt Nam; bộ 
tranh ảnh về trang phục các dân tộc trên thế giới; bộ tranh về các nghề, làng nghề 
truyền thống; bộ tranh về các lễ hội; bảng trắc nghiệm nhân cách; dụng cụ lao 
động phù hợp với hoạt động lao động;

d) Đồ dùng khác phù hợp với chủ đề hoạt động cụ thể.

7.  MỘT SỐ LƯU Ý LẬP KẾ HOẠT ĐỘNG  
THEO THÔNG TƯ 3866/BGDĐT-GDTH
–  Các cơ sở giáo dục có thể điều chỉnh kế hoạch, nội dung sao cho phù hợp với đối 

tượng HS, với cơ sở, điều kiện vật chất của mình.

–  Kế hoạch hoạt động được xây dựng theo hướng mở linh hoạt. Nhà trường chủ 
động xác định nội dung, hình thức tổ chức, phân bổ thời lượng cho các nội dung 
hoạt động trên cơ sở thực hiện đầy đủ nội dung, thời lượng các môn học và hoạt 
động giáo dục bắt buộc theo quy định của chương trình.

–  Thời khoá biểu cần được sắp xếp một cách khoa học, đảm bảo tỉ lệ hợp lí giữa nội 
dung dạy học và hoạt động giáo dục.
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1. GỢI Ý TỔ CHỨC CÁC LOẠI TIẾT HOẠT ĐỘNG 

1.1. Loại tiết Khám phá – Kết nối kinh nghiệm 

Loại tiết này nhằm khám phá chủ đề theo mục tiêu đặt ra, kết nối với kinh nghiệm của 
cá nhân liên quan đến chủ đề, đến mục tiêu. Ngoài ra, các hoạt động của tiết này nhằm 
giúp HS hiểu rõ các nhiệm vụ cần thực hiện trong SGK, sản phẩm nào cần thực hiện ở 
nhà và nhắc nhở HS những việc cần rèn luyện ở trường và ở nhà...

GV hướng dẫn trước các nhiệm vụ trong SGK để HS biết cách thực hiện. GV quyết 
định nhiệm vụ nào chỉ cần nhắc nhở HS thực hiện tại nhà, nhiệm vụ nào khó hơn thì có 
thể hướng dẫn tại lớp. Một số nội dung hoặc sản phẩm GV có thể làm mẫu để HS hiểu 
cách thực hiện.

1.2. Loại tiết Rèn luyện và vận dụng – mở rộng

Loại tiết này là hướng vào việc giúp HS rèn luyện và vận dụng các mục tiêu kĩ 
năng thông qua các hoạt động trên lớp và giải quyết các tình huống giả định, vận 
dụng những điều học được vào giải quyết những vấn đề mới, trong hoàn cảnh mới. 
Các hoạt động được thiết kế cho loại tiết này tạo cơ hội cho HS rèn luyện từng kĩ 
năng nhỏ, góp phần vào hình thành các mục tiêu về phầm chất và năng lực. Một kĩ 
năng có thể được rèn luyện trong nhiều hoạt động khác nhau – đây chính là cơ sở để 
đánh giá xem kĩ năng đó thực sự có cơ hội để phát triển và hoàn thiện hay không. 

Trong loại tiết này cần tổ chức nhiều hoạt động khác nhau dưới các hình thức và 
phương pháp đa dạng để HS được trải nghiệm hướng đến các mục tiêu cần hình thành 
và tất cả HS đều có cơ hội rèn luyện kĩ năng, phát triển bản thân.

GỢI Ý, HƯỚNG DẪN 
 SỬ DỤNG SÁCH  
VÀ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG

PHẦN II
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Các hoạt động được viết trong SGK là những gợi ý cho GV về cách tổ chức hướng 
tới mục tiêu. Tuy nhiên, với những HS khác nhau, vùng miền khác nhau, GV cần điều 
chỉnh thêm hoặc bớt hoạt động cho phù hợp với đối tượng. Lưu ý, thêm hay bớt hoạt 
động cũng phải đảm bảo mục tiêu đặt ra cho mỗi chủ đề.

Sau mỗi hoạt động, GV luôn ghi nhận những gì HS đạt được và nhắc nhở HS những 
điều cần rèn luyện thêm.

1.3. Loại tiết Đánh giá tổng hợp và hướng dẫn rèn luyện 

Loại tiết này nhằm phát triển ở HS kĩ năng đánh giá và định hướng phát triển tiếp 
theo thông qua việc HS tự chiêm nghiệm, tự đánh giá về các kĩ năng mà mình đã đạt được 
và xây dựng kế hoạch tiếp tục rèn luyện các kĩ năng trong cuộc sống. Đánh giá từ bạn 
bè, từ thầy cô hay bố mẹ,... là nguồn thông tin để trẻ đối chiếu với kết quả tự đánh giá, 
tự nhìn nhận lại bản thân và điều chỉnh bản thân. Cách đánh giá từ người lớn là những 
mẫu quan trọng để HS học cách đánh giá sau này.

Tiết này gồm 4 loại hoạt động:

–  Hoạt động tự đánh giá: Hoạt động này giúp HS tự đánh giá kết quả đạt được sau 
khi hoàn thành chủ đề và thông qua hoạt động này HS hình thành kĩ năng tự đánh 
giá, hiểu hơn ý nghĩa của chủ đề. Với HS lớp 1, hoạt động này được thực hiện dưới 
sự hướng dẫn của GV. GV đặt ra các câu hỏi theo mục tiêu của bài để HS tự nhìn 
lại xem mình đã thực hiện được như thế nào, đến đâu. Tuỳ từng mục tiêu mà các 
câu hỏi có thể là: Đã thực hiện được hay chưa? (có/không); Đã làm ở mức độ nào? 
(thường xuyên/thỉnh thoảng); hoặc những câu hỏi cụ thể: Em đã làm quen được bao 
nhiêu bạn mới?... HS tự đánh giá có thể còn chủ quan, không hoàn toàn như GV 
đánh giá. Điều này không quan trọng, sự khách quan sẽ dần tăng lên cùng với sự 
trưởng thành của HS. GV cần ghi nhận mọi sự tự đánh giá của HS, nếu cần điều 
chỉnh thì GV cần tế nhị và nói dưới dạng mong muốn. Ví dụ: “Cô mong em sẽ chú 
ý học trong lớp hơn nhé!” (khi HS tự đánh giá là em tích cực học).

–  Hoạt động đánh giá đồng đẳng: Đánh giá đồng đẳng là sự nhận xét của nhóm bạn 
dành cho từng cá nhân trong nhóm. Đánh giá này giúp cho mỗi cá nhân nhìn 
lại mình thông qua lăng kính của người khác, để từ đó có thể điều chỉnh bản 
thân để thích nghi với môi trường. Ngoài ra, hoạt động này giúp HS hình thành 
kĩ năng đánh giá đồng đẳng, thông qua đó hoàn thiện dần kĩ năng tự đánh giá, 
làm cho tự đánh giá khách quan hơn. GV tổ chức sao cho HS thấy vui vẻ và sẵn 
sàng đón nhận ý kiến của các bạn với thái độ cầu thị. Luôn bắt đầu từ nhận xét 
tích cực, sau đó là một điểm mong bạn tiến bộ hơn. Cách nhận xét trong hoạt 
động này giữ vai trò quan trọng, từ lời nói đến thái độ. GV cần đưa ra các câu 
nhận xét mẫu. Ví dụ: 
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– Tôi rất thích bạn cười. 

– Bạn đừng xô đẩy các bạn trong lớp nữa nhé.

–  Hoạt động đánh giá từ GV và cộng đồng: là hoạt động GV tổ chức để đánh giá thêm 
một số kĩ năng nào đó ở HS mà trong quá trình tổ chức thực hiện chủ đề chưa 
quan sát hết được. GV cũng có thể phân loại nhóm HS đạt được các mục tiêu theo 
những mức độ khác nhau... Quá trình GV đánh giá HS cũng chính là quá trình 
cung cấp thêm cho HS cách nhìn nhận của GV về HS. HS càng nhỏ thì càng dựa 
vào đánh giá của người lớn để tự đánh giá và điều chỉnh bản thân. Chính vì thế, 
đánh giá của GV cần khách quan nhưng có thể “tạm ứng” trước (tức là HS có thể 
tự đánh giá cao hơn thực tế và GV tạm chấp nhận, nói với HS rằng em cần cố gắng 
hơn nữa để thực sự đạt được mức này nhé). Cách nhận xét của GV cần tinh tế, 
chú ý vào chi tiết để HS dễ hoàn thiện và cũng là để GV có thể sử dụng lời nhận 
xét phong phú hơn.

–  Lập kế hoạch tiếp tục rèn luyện các mục tiêu kĩ năng của chủ đề: Hoạt động này 
nhằm giúp HS bước đầu có ý thức về việc rèn luyện tiếp theo để hoàn thiện bản 
thân. Với HS lớp 1, phần này chỉ đơn giản là nhắc nhở các em tiếp tục rèn luyện và 
vận dụng các kĩ năng học được vào cuộc sống hằng ngày. 

Lưu ý:  Loại tiết đánh giá sử dụng để HS nhìn lại những gì đạt được sau chủ đề, góp phần 
vào đánh giá quá trình thêm hiệu quả, rõ ràng. Sau từng hoạt động trong mỗi chủ 
đề, HS luôn nhận được phản hồi từ GV và cả từ bạn bè. Ngoài ra, bản chất tiết 
đánh giá được tổ chức để HS tiếp tục rèn luyện các kĩ năng, đặc biệt là kĩ năng 
đánh giá.

2.  HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG SÁCH GIÁO VIÊN  
HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM 1

2.1. Kết cấu sách giáo viên Hoạt động trải nghiệm 1

Sách GV Hoạt động trải nghiệm 1 cung cấp cho GV những vấn đề cơ bản về 
Chương trình Hoạt động trải nghiệm trong Chương trình giáo dục phổ thông mới 
nói chung và phân tích cụ thể Chương trình Hoạt động trải nghiệm lớp 1 nói riêng.  
Bên cạnh đó sách cũng hướng dẫn GV tổ chức các loại hình hoạt động trải nghiệm.  
Sách được chia làm ba phần:

Phần 1: Một số vấn đề chung về Hoạt động trải nghiệm ở trường tiểu học

Trong phần này, SGV giới thiệu đặc điểm, mục tiêu, các yêu cầu cần đạt của 
Chương trình Hoạt động trải nghiệm. Sách đưa ra khái niệm về các năng lực cần hình 
thành và mô tả hành vi của các năng lực đó. Đây là phần cốt lõi của chương trình, là cơ 
sở và công cụ cho, các nhà quản lí giáo dục và GV thực hiện Chương trình.



36 Tài liệu tập huấn tổ chức Hoạt động trải nghiệm 1

Các năng lực cần hình thành cho HS:

–  Năng lực thích ứng với cuộc sống: đáp ứng được các yêu cầu trong đời sống hằng 
ngày và điều chỉnh bản thân để thích ứng với thay đổi trong cuộc sống dựa trên sự 
hiểu biết về đặc điểm cá nhân và môi trường sống, dựa trên sự sẵn sàng thay đổi và 
chuẩn bị các điều kiện, các kĩ năng khác nhau cho hoàn cảnh mới. 

–  Năng lực thiết kế và tổ chức hoạt động: lập được kế hoạch hoạt động; thực hiện được 
các nhiệm vụ hoạt động: tạo động lực cho bản thân, thu hút người khác, hỗ trợ 
và tìm kiếm sự hỗ trợ, tư duy độc lập, linh hoạt điều chỉnh hoạt động, giải quyết 
vấn đề một cách sáng tạo; đánh giá được kết quả hoạt động một cách khách quan. 

–  Năng lực định hướng nghề nghiệp: lựa chọn được hướng học tập hoặc nghề nghiệp 
phù hợp với sở thích, hứng thú, phẩm chất và năng lực của bản thân dựa trên 
những hiểu biết về nghề hoặc nhóm nghề và có kế hoạch hoàn thiện bản thân để 
đáp ứng yêu cầu của định hướng nghề nghiệp. 

Phần 2: Chương trình Hoạt động trải nghiệm lớp 1

Trong phần này, các yêu cầu cần đạt dành cho HS lớp 1 được giới thiệu cụ thể và 
được thực hiện trong các loại hình trải nghiệm khác nhau. Thậm chí mỗi yêu cầu cần đạt 
được đề xuất nên thực hiện trong loại hình nào, ví dụ:

Ma trận trọng số yêu cầu cần đạt và loại hình hoạt động chương trình lớp 1

Yêu cầu cần đạt

Loại hình hoạt động

Hoạt động giáo dục 
theo chủ đề Sinh 

hoạt 
lớp

Sinh 
hoạt 

dưới cờ

Câu lạc 
bộ

Trải 
nghiệm 
thường 
xuyên

Trải  
nghiệm 
định kì

(1) (2) (3)

1. Hoạt động hướng vào bản thân

1.1.  
Hoạt động 
khám phá 
bản thân

1.1.1. Mô tả được hình thức 
bên ngoài của bản thân. A C A C C

1.1.2. Thể hiện được một số 
biểu hiện cảm xúc và hành 
vi yêu thương phù hợp với 
hoàn cảnh giao tiếp thông 
thường.

A A A A B
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Yêu cầu cần đạt

Loại hình hoạt động

Hoạt động giáo dục 
theo chủ đề Sinh 

hoạt 
lớp

Sinh 
hoạt 

dưới cờ

Câu lạc 
bộ

Trải 
nghiệm 
thường 
xuyên

Trải  
nghiệm 
định kì

(1) (2) (3)

1.2.  
Hoạt động 
rèn luyện 
bản thân

1.2.1. Thực hiện được một số 
việc tự chăm sóc bản thân phù 
hợp với lứa tuổi.

A A B B B

1.2.2. Nêu được những  
hành động an toàn, không an 
toàn khi vui chơi và thực hiện 
được một số hành vi tự bảo vệ.

A A B B B

2. Hoạt động hướng đến xã hội

2.1.  
Hoạt động 
chăm sóc 
gia đình

2.1.1. Thực hiện được lời 
nói, việc làm thể hiện tình 
yêu thương với các thành 
viên trong gia đình phù hợp 
với lứa tuổi.

A B A C C

2.1.2. Biết tham gia sắp xếp 
nhà cửa gọn gàng. A C C C C

2.1.3. Biết cách sử dụng một 
số dụng cụ gia đình một cách 
an toàn.

A C C C C

2.2. Hoạt 
động xây 
dựng nhà 
trường

2.2.1. Làm quen được với 
bạn mới, thể hiện sự thân 
thiện với bạn bè, thầy cô.

A A B C C

2.2.2. Nhận biết được những 
việc nên làm vào giờ học, 
những việc nên làm vào 
giờ chơi và thực hiện được 
những việc đó.

A C A B C

2.2.3. Tham gia các hoạt 
động giáo dục của Sao Nhi 
đồng và của nhà trường.

A A B A B
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Yêu cầu cần đạt

Loại hình hoạt động

Hoạt động giáo dục 
theo chủ đề Sinh 

hoạt 
lớp

Sinh 
hoạt 

dưới cờ

Câu lạc 
bộ

Trải 
nghiệm 
thường 
xuyên

Trải  
nghiệm 
định kì

(1) (2) (3)

2.3.  
Hoạt động 
xây dựng 
cộng đồng

2.3.1. Biết thiết lập các mối 
quan hệ với hàng xóm. A C C C B

2.3.2. Tham gia một số hoạt 
động xã hội phù hợp với lứa 
tuổi.

B A C A B

3. Hoạt động hướng đến tự nhiên

3.1.  
Hoạt động 
tìm hiểu 
và bảo 
tồn cảnh 
quan thiên 
nhiên

3.1.1. Giới thiệu được với 
bạn bè, người thân về vẻ đẹp 
của cảnh quan thiên nhiên 
nơi mình sinh sống.

A A C C C

3.1.2. Biết bảo vệ vẻ đẹp của 
cảnh quan thiên nhiên nơi 
mình sinh sống.

A A C A C

3.2.  
Hoạt động 
tìm hiểu 
và bảo 
vệ môi 
trường

3.2.1. Nhận biết được thế 
nào là môi trường sạch, đẹp 
và chưa sạch, đẹp.

A A C B C

3.2.2. Thực hiện được một 
số việc làm cụ thể phù hợp 
với lứa tuổi để bảo vệ môi 
trường xung quanh luôn 
sạch, đẹp

A A A B C

Thời lượng 35 tiết Buổi 2 
/ngày 35 tiết 35 tiết

Ngoài 
giờ lên 

lớp

Trong đó: A: giữ vai trò chính trong thực hiện mục tiêu
       B: giữ vai trò hỗ trợ trong thực hiện mục tiêu
       C: góp phần thực hiện mục tiêu

Trong phần này, sách hướng dẫn GV cách tổ chức giờ sinh hoạt lớp hiệu quả và thú 
vị hơn cũng như có thể thiết kế hoạt động cho buổi sinh hoạt dưới cờ làm sao để HS thấy 
bổ ích và vui vẻ.
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Phần 3: Hướng dẫn thực hiện Hoạt động giáo dục theo chủ đề

Trong phần này, sách GV gợi ý các cách tổ chức hoạt động khác nhau theo các pha của 
chu trình trải nghiệm. GV hoàn toàn có thể tổ chức hoạt động cho HS theo hướng dẫn này 
để đạt được mục tiêu của chủ đề, của Chương trình. Tuy nhiên, GV có thể điều chỉnh, sáng 
tạo cho phù hợp với trình độ của HS và điều kiện của lớp học.

Trước mỗi hoạt động bao giờ cũng đưa ra mục đích của hoạt động. Đây là cơ sở để 
GV có thể thay đổi nội dung hoạt động nhưng cần đảm bảo mục tiêu. 

Các hoạt động được chia làm ba nhóm chính:

–  Nhóm hoạt động liên quan đến khám phá – kết nối kinh nghiệm. Hoạt động thuộc 
nhóm này giúp HS khám phá những hiểu biết, kĩ năng… liên quan đến chủ đề và 
mục tiêu của chủ đề. Ngay sau khám phá, GV hướng dẫn HS cách khái quát kinh 
nghiệm để thành tri thức, thành giá trị, thành bài học.

–  Nhóm hoạt động liên quan đến rèn luyện kĩ năng và vận dụng mở rộng. Sau khi xác 
định kĩ năng cần hình thành cho HS, sách đưa ra các hoạt động rèn luyện từng 
hành vi, từng biểu hiện thái độ… Đặc biệt hướng dẫn cách tổ chức hoạt động sao 
cho tất cả HS đều có cơ hội tham gia rèn luyện. Bên cạnh đó, sách định hướng vận 
dụng các kĩ năng học được vào các tình huống khác nhau trong cuộc.

–  Nhóm hoạt động liên quan đến đánh giá. Nhóm hoạt động này gồm ba loại đánh giá: 
tự đánh giá, đánh giá từ bạn bè và đánh giá từ thầy cô.

2.2. Sử dụng sách giáo viên hiệu quả

Để sử dụng sách GV hiệu quả, GV cần lưu ý:

Sách GV có thể thay thế giáo án/ kế hoạch lên lớp. Tuy nhiên, để việc tổ chức hoạt 
động hiệu quả, GV cần thẩm thấu tài liệu nhuần nhuyễn để việc tổ chức hoạt động được 
đảm bảo liền mạch, kết dính và sử dụng hiệu quả vốn thời gian hạn chế.

GV có thể thay đổi nội dung, hình thức tổ chức hoạt động sao cho phù hợp với đối 
tượng HS nhưng phải đảm bảo mục tiêu. Bởi vì, các hoạt động được thiết kế theo tiếp 
cận cấu trúc năng lực để đạt được yêu cầu cần đạt đặt ra.

Phong cách của GV có ảnh hưởng lớn đến hiệu quả hoạt động. Khi tổ chức hoạt 
động, GV cần có sự chuyên nghiệp trong thay đổi trạng thái, điều tiết năng lượng để có 
thể hoạt hoá HS. Các mệnh lệnh trong chỉ dẫn của GV cần ngắn gọn, rõ ràng, đơn giản,  
dễ hiểu.

Đối với hoạt động đánh giá, GV nên quan sát kĩ và phát hiện những điểm tiến bộ 
của HS và động viên ngay cho dù tiến bộ đó còn rất nhỏ. GV cần biết cách khen/chê 
một cách nghệ thuật để làm tăng hiệu quả của kĩ thuật này. GV cần đảm bảo cả ba đối 
tượng tham gia đánh giá. Mọi đánh giá xung quanh về HS cũng là để giúp hoàn thiện 
tự đánh giá.
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GV thực sự phải làm cho giờ hoạt động trải nghiệm là một giờ hoạt động của tất cả 
HS hướng đến mục tiêu đặt ra. Hãy tính đến không gian lớp học, số lượng HS, các đồ 
dùng, thiết bị cho hoạt động và cách sử dụng chúng sao cho tối ưu.

3.  GIỚI THIỆU VÀ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG SÁCH BỔ TRỢ,  
SÁCH THAM KHẢO

3.1. Cấu trúc vở thực hành

Vở thực hành gồm chín chủ đề các hoạt động được tổ chức theo chu trình trải nghiệm, 
tạo ra sự tương tác của HS với tài liệu. Đặc biệt với HS tiểu học, việc HS thực hiện nhiệm 
vụ bằng cách tương tác trực tiếp với vở sẽ tiết kiệm được thời gian và dành nhiều thời gian 
hơn cho việc tham gia hoạt động rèn luyện.

3.2. Phân tích, hướng dẫn sử dụng vở thực hành

Trước mỗi chủ đề, GV nên hướng dẫn HS thực hiện các nhiệm vụ trong SGK và viết 
vào vở thực hành. Mỗi chủ đề thực hiện trong 3 – 4 tuần, nên GV hướng dẫn các nhiệm 
vụ trong SGK tương tứng với việc tổ chức hoạt động của mình ở trên lớp sao cho HS có 
sự chuẩn bị cần thiết trước mỗi giờ lên lớp.

Các bài tập trong vở thực hành là sự cụ thể hoá, thao tác hoá những nhiệm vụ trong 
SGK và có thể là sự mở rộng thêm một số các nhiệm vụ để củng cố thêm các kĩ năng 
cần thiết.

4.  HƯỚNG DẪN TÍCH HỢP TÀI LIỆU GIÁO DỤC ĐỊA PHƯƠNG 
VÀ CÔNG TÁC ĐỘI                         

4.1. Tích hợp nội dung giáo dục địa phương, Đội, Sao Nhi đồng và các chủ đề 
mang tính thời sự 

Về nguyên tắc, bất cứ nội dung giáo dục nào liên quan đến các mạch nội dung của 
Chương trình Hoạt động trải nghiệm và đảm bảo yêu cầu về mặt sư phạm, phù hợp với 
đường lối của Đảng và Nhà nước… đều có thể sử dụng để giúp HS đạt được các yêu cầu 
cần đạt đã quy định trong Chương trình. Chính vì vậy, với nguyên tắc mở và linh hoạt, 
Chương trình dễ dàng tích hợp các nội dung của giáo dục địa phương cũng như tất cả 
các nội dung giáo dục của Đội hay Sao Nhi đồng và những chủ đề giáo dục có tính thời 
sự xã hội khác.

Các chủ đề, chủ điểm của chương trình công tác Đội thay đổi theo chủ đề của từng 
năm học. Tuy nhiên, dù thay đổi về tên chủ đề nhưng tất cả đều hướng tới giáo dục 
truyền thống, đạo đức, chính trị, pháp luật cho HS. Đây cũng chính là một trong những 
nội dung của Hoạt động trải nghiệm.
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Các nội dung giáo dục của công tác Đội 

a. Giáo dục các vấn đề chính trị – xã hội 

– Chủ quyền đất nước; truyền thống dân tộc, địa phương;

–  Phòng chống xâm hại trẻ em; phòng chống HIV/AIDS, ma tuý, bia rượu, các chất 
kích thích và tệ nạn xã hội khác…;

– Phòng, chống đuối nước và tai nạn thương tích trẻ em; các trò chơi, đồ chơi độc hại;

– Giáo dục giới tính, chăm sóc, giáo dục sức khoẻ sinh sản…;

– Quyền trẻ em, sống theo pháp luật...

b. Xây dựng và phát triển cộng đồng

– Công tác “kế hoạch nhỏ”, hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội;

– Xây dựng văn hoá ứng xử trong nhà trường, nơi công cộng.

c. Khoa học và công nghệ

– Ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ nhu cầu học tập; 

–  Tham gia cuộc thi tiềm năng khoa học, ví dụ như “Em yêu khoa học”, “Sáng tạo trẻ”, 
“Tin học trẻ”, “Hành trình khoa học”. 

d. Văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao

Các hoạt động phong trào.

4.2. Nội dung giáo dục địa phương

a. Giáo dục văn hoá, lịch sử truyền thống của địa phương

–  Văn hoá: lễ hội truyền thống, phong tục tập quán, nghệ thuật truyền thống, kỉ 
cương pháp luật, nếp sống văn mi1nh;

– Lịch sử, truyền thống: danh nhân văn hoá, di tích lịch sử, truyền thống yêu nước...

b. Vấn đề địa lí, kinh tế, hướng nghiệp

– Địa lí: dân cư, địa lí du lịch...;

–  Kinh tế, hướng nghiệp: thị trường lao động, ngành nghề, nghề truyền thống, kinh 
tế mũi nhọn...

c. Chính trị – xã hội và môi trường

– Chính trị – xã hội: an toàn, an sinh, giáo dục tư tưởng đạo đức, lối sống,...;

–  Môi trường: biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường...
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Gợi ý tích hợp nội dung giáo dục địa phương, công tác Đội với nội dung Hoạt động  
trải nghiệm:

Địa chỉ tích hợp nội dung giáo dục địa phương, công tác Đội.

Mạch 
nội 

dung 
Hoạt động

Nội dung hoạt động theo quy 
định của Chương trình

Tích hợp nội dung giáo dục 
địa phương và công tác Đội

Hoạt 
động 

hướng 
vào bản 

thân

Hoạt động 
khám phá 
bản thân

–  Tìm hiểu hình ảnh và tính 
cách của bản thân.

–  Nếp sống văn minh.
–  Kĩ năng sống gắn với đặc 

điểm địa lí kinh tế, xã hội ở 
địa phương.

–  Tuân thủ kỉ cương pháp 
luật.

–  Sử dụng đồ chơi an toàn, 
tránh xa các trò chơi độc 
hại bên mạng xã hội.

–  Giải trí lành mạnh.

–  Tìm hiểu khả năng của bản 
thân.

Hoạt động 
rèn luyện 
bản thân

–  Rèn luyện nền nếp, thói quen 
tự phục vụ và ý thức trách 
nhiệm trong cuộc sống.

–  Rèn luyện các kĩ năng thích 
ứng với cuộc sống.

Hoạt 
động 

hướng 
đến xã 

hội

Hoạt động 
chăm sóc gia 

đình

–  Quan tâm, chăm sóc người 
thân và các quan hệ trong 
gia đình.

–  Gia đình văn hoá theo 
truyền thống địa phương.

–  Tham gia các công việc của 
gia đình. 

Hoạt động 
xây dựng 

nhà trường

–  Xây dựng và phát triển quan 
hệ với bạn bè và thầy cô.

–  Truyền thống hiếu học, 
chăm ngoan, học giỏi.

–  Truyền thống tôn sư trọng 
đạo xây dựng văn hoá ứng 
xử trong nhà trường.

–  Ứng dụng công nghệ.
–  Giáo dục giới tính, phòng 

chống xâm hại.

–  Tham gia xây dựng và phát 
huy truyền thống của nhà 
trường và của tổ chức Đội.

Hoạt động 
xây dựng 
cộng đồng

–  Xây dựng và phát triển quan 
hệ với mọi người.

–  Truyền thống tương thân 
tương ái.

–  Nếp sống văn minh,  
phong tục tập quán.

–  Luật và quyền trẻ em.
–  Truyền thống yêu nước.
–  Chủ quyền đất nước.

–  Tham gia các hoạt động 
xã hội, hoạt động giáo dục 
truyền thống, giáo dục chính 
trị, đạo đức, pháp luật.
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Mạch 
nội 

dung 
Hoạt động

Nội dung hoạt động theo quy 
định của Chương trình

Tích hợp nội dung giáo dục 
địa phương và công tác Đội

Hoạt 
động 

hướng 
đến tự 
nhiên

Hoạt động 
tìm hiểu và 

bảo tồn cảnh 
quan thiên 

nhiên

–  Khám phá vẻ đẹp, ý nghĩa 
của cảnh quan thiên nhiên. 

–  Tuyên truyền về cảnh quan 
thiên nhiên của địa phương.

–  Du lịch địa phương.

–  Hoạt động bảo vệ giữ gìn 
cảnh quan.

–  Tham gia bảo tồn cảnh quan 
thiên nhiên.

Hoạt động 
tìm hiểu và 
bảo vệ môi 

trường 

–  Tìm hiểu thực trạng môi 
trường. 

–  Tìm hiểu môi trường của 
địa phương.

–  Tham gia bảo vệ môi 
trường xanh, sạch, đẹp tại 
địa phương.

– Tham gia bảo vệ môi trường.

Hoạt 
động  

hướng 
nghiệp

Hoạt động 
tìm hiểu 

nghề nghiệp

–  Tìm hiểu ý nghĩa, đặc điểm 
và yêu cầu của nghề.

–  Tìm hiểu nghề truyền thống 
tại địa phương; nghề mới 
xuất hiện tại địa phương.

–  Những người làm nghề tại 
địa phương.

–  Tham gia hoạt động giữ 
gìn nghề truyền thống địa 
phương.

–  Tìm hiểu yêu cầu về an toàn 
và sức khoẻ nghề nghiệp.

–  Tìm hiểu thị trường  
lao động.

Hoạt động 
rèn luyện 

phẩm chất, 
năng lực phù 
hợp với định 
hướng nghề 

nghiệp

–  Tự đánh giá sự phù hợp của 
bản thân với định hướng 
nghề nghiệp.

–  Rèn luyện sự chăm chỉ lao 
động.

–  Tuân thủ kỉ luật khi tham 
gia lao động công ích tại địa 
phương.

–  Tham gia làm công việc 
phù hợp về các nghề truyền 
thống tại địa phương.

–  Rèn luyện phẩm chất và 
năng lực phù hợp với định 
hướng nghề nghiệp.
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