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Tầm quan trọng của vui chơi đối với học 
tập và phát triển của trẻ em

Học thông qua chơi là một trong những cách quan trọng nhất để trẻ em học hỏi và phát 
triển.

Friedrich Froebel, nhà giáo dục người Đức, người đã 
lập ra khái niệm ‘trường mầm non’, tin rằng “vui chơi 
là biểu hiện cao nhất của sự phát triển của con người 
trong thời thơ ấu, vì duy chỉ điều này thôi là biểu hiện 
tự do những gì trong tâm hồn trẻ em.”

Các nhà giáo dục tại dịch vụ giữ trẻ và giáo dục mầm 
non của con quý vị có thể đã nói với quý vị rằng họ sử 
dụng phương pháp ‘dựa trên trò chơi’ cho việc học tập 
và phát triển của trẻ em.

Vui chơi là sinh hoạt mà trẻ em chứng tỏ khả năng tìm 
hiểu, trí tưởng tượng và quyết định đặc biệt của các 
em. Dù vui chơi thường được coi là ‘công việc của trẻ 
em’, nhưng đối với các em thì vui chơi là điều vô cùng 
thú vị. Loại trò chơi trẻ em tham gia và mục đích của 
vui chơi thay đổi trong suốt thời thơ ấu từ sơ sinh đến 
vị thành niên.

Có thể quý vị đã nhận ra rằng với tư cách là cha mẹ, quý 
vị không nhất thiết phải bắt trẻ em vui chơi hoặc khuyến 
khích trẻ em chơi. Lý do là vì trẻ em dường như có lòng 
ham muốn vui chơi tự nhiên và vui chơi đem lại một 
mức độ thích thú và hứng thú, có nghĩa là có thể tiếp 
tục vui chơi không cần có phần thưởng bên ngoài.

Vui chơi hỗ trợ con quý vị phát triển và học tập 
như thế nào?
Phát triển về thể chất - vui chơi vận động sử dụng 
các cơ lớn và nhỏ như leo trèo, chạy, chơi banh, đào, 
nhảy và múa. Điều này giúp trẻ em về sức khỏe tổng 
thể và cảm giác sảng khoái, tăng trưởng thể chất, 
đánh giá cao những lợi ích của lối sống vận động và 
các kỹ năng để sinh hoạt tự lập như mặc quần áo 
hoặc cho ăn.

Phát triển về mặt xã hội và cảm xúc - vui chơi diễn 
kịch và giàu trí tưởng tượng bao gồm mặc trang phục 
và đóng vai có thể phát triển các kỹ năng và nguyên 
tắc đạo lý xã hội và tình cảm tốt đẹp. Điều này tạo cơ 
hội cho trẻ em:
• thực hành cách hợp tác với những trẻ em khác, 

thương lượng các ý tưởng và đưa ra các lựa chọn 
và quyết định

• phát triển lòng tự tin bằng cách trải qua thành 
công và thử thách

• học cách tiết chế cảm xúc, giảm hành vi bốc 
đồng hoặc giảm căng thẳng khi các em thể hiện 
cảm xúc và sự kiện có thể khiến các em lo lắng

• phát triển sự đồng cảm và công bằng khi các 
em học cách vui chơi chung và với những trẻ em 
khác.

Phát triển nhận thức - khi con quý vị vui chơi một 
mình và với những người khác, các kỹ năng nhận 
thức của các em, chẳng hạn như suy nghĩ, ghi nhớ, 
học tập và chú ý đều được phát triển. 
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Trẻ em phát triển các kỹ năng nhận thức dưới đây 
thông qua vui chơi:
• giải quyết vấn đề
• sức mạnh của trí tưởng tượng và óc sáng tạo
• các khái niệm như hình dạng, màu sắc, đo lường, 

đếm và nhận mặt chữ cái
• những điểm mạnh như sức tập trung, lòng kiên trì 

và khả năng thích nghi.
Phát triển khả năng đọc viết và làm toán - vui chơi 
đòi hỏi tư duy, ngôn ngữ, tương tác, tò mò và tìm 
hiểu. Thông qua vui chơi, trẻ em phát triển các kỹ 
năng và hiểu biết bao gồm:
• hiểu biết nhiều hơn về các từ ngữ và cách sử 

dụng
• kỹ năng nghe và nói
• kỹ năng viết thông qua viết nguệch ngoạc, sơn vẽ 

và vẽ
• tìm hiểu về cơ cấu của câu chuyện (cốt truyện, 

nhân vật, bố cục, mục đích và định dạng của các 
từ ngữ trên một trang)

• học rằng các vật có thể đại diện cho một thứ 
khác (một khối/cục có thể là biểu tượng cho 
chiếc điện thoại), đây là cách học cơ bản để đọc, 
đánh vần và làm toán chính thức vì các chữ cái, 
từ ngữ hoặc số là một phần của hệ thống ký hiệu

• học rằng các chữ cái, từ ngữ, ký hiệu, các số và 
dấu hiệu có mục đích và có ý nghĩa đối với người 
khác.

Phương pháp học tập dựa trên trò chơi nhìn như 
thế nào?
Các nhà giáo dục tại các dịch vụ giữ trẻ và giáo dục 
mầm non sử dụng các trải nghiệm dựa trên trò chơi 
khác nhau cho việc học tập và phát triển của trẻ em 
thay vì sử dụng các ‘bài học’ có cấu trúc hoặc trải 
nghiệm giảng dạy chính thức. Họ đặt ra các trò chơi 
trong nhà và ngoài trời phù hợp với lứa tuổi mà mọi 
trẻ em đều có thể vui chơi một cách an toàn và thích 
thú.
Các nhà giáo dục khuyến khích trẻ em học tập thông 
qua vui chơi bằng cách:
• cung cấp các nguồn thông tin hợp lứa tuổi, ý 

thích, kiến thức, ưu điểm, khả năng và nền văn 
hóa của trẻ em để kích thích và hỗ trợ việc vui 

chơi. Các nguồn tài liệu cho phép 
sử dụng một cách đa dạng các vật 
dụng như khối/cục hoặc hộp bìa cứng, 
thúc đẩy óc sáng tạo và khả năng vận dụng 
các khái niệm khi còn nhỏ. Ví dụ, biến các hộp 
thành chiếc xe hơi.

• lập kế hoạch các trải nghiệm vui chơi dựa trên 
đánh giá về điểm khác biệt cá nhân, ý thích, nhu 
cầu phát triển và khả năng của trẻ em. Ví dụ, khi 
trẻ em học cách cầm bút chì để vẽ và viết, các 
nhà giáo dục sẽ đưa cho trẻ em những đồ vật có 
kích thước khác nhau để trẻ em cầm nắm, và để 
tập cho các ngón tay của em mạnh dần.

• quan sát trẻ em khi các em vui chơi để họ có thể 
hiểu cách các em vui chơi với những trẻ em khác, 
những kỹ năng và sự hiểu biết mà các em biểu 
hiện khi vui chơi và những sinh hoạt nào có thể 
củng cố kỹ năng khi các em vui chơi.

• tham gia vào trò chơi của trẻ em để mở rộng việc 
học tập của trẻ em và làm mẫu các kỹ năng như lý 
luận, ngôn ngữ thích hợp và hành vi tốt.

• cung cấp thời lượng thời gian vui chơi dài, liên tục 
và không bị gián đoạn để các ý tưởng và trò chơi 
của trẻ em phát triển.

Quý vị có thể đóng góp bằng cách nào vào việc 
học tập của con thông qua vui chơi?
Trẻ em gặt hái thành công khi học tập phụ thuộc vào 
những nền tảng vững chắc đã được phát triển từ thời 
thơ ấu. Học tập dựa trên trò chơi tạo điều kiện thuận 
lợi cho các kỹ năng thiết yếu, sự hiểu biết và khuynh 
hướng cần thiết cho việc học tập và an sinh suốt đời 
của con quý vị. Quý vị có thể khuyến khích việc học tập 
của con mình bằng cách:
• chia sẻ thông tin về ý thích và khả năng của con 

với các nhà giáo dục của các em để họ có thể lập 
kế hoạch các trải nghiệm vui chơi cho con quý vị 
dựa trên ý thích và khả năng của cháu

• vui chơi với con
• thảo luận về chương trình của con quý vị với các 

nhà giáo dục tại dịch vụ của con quý vị và các 
sinh hoạt con quý vị thích chơi và tham gia

• ủng hộ các nơi vui chơi an toàn và thích thú trong 
cộng đồng nơi quý vị cư ngụ.


