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TỔNG QUAN 
1. Những nghiên cứu trên thế giới
1.1. Nghiên cứu về trò chơi và sử dụng trò chơi trong giáo dục học sinh.
 * Nghiên cứu về bản chất của hoạt động chơi
Xác định bản chất hoạt động chơi là vấn đề có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về mặt phương pháp
luận trong nghiên cứu về lĩnh vực hoạt động vui chơi, đặc biệt là trò chơi con trẻ. Những năm 30
của thế kỉ  XX các nhà tâm lí học, giáo dục học Xô Viết đã đưa ra một cái nhìn mới về bản chất
tâm lí người nói chung và hoạt động chơi nói riêng. Bằng những lập luận khoa học, họ đã chứng
minh sự xuất hiện của trò chơi như hình thức cụ thể của hoạt động chơi, gắn liền với lao động ở
giai đoạn phát triển nhất định của xã hội loài người. Các nhà khoa học giai đoạn này đã làm
sáng tỏ nguồn gốc xã hội của trò chơi, hoạt động chơi của con người gắn liền với lao động ở
những giai đoạn phát triển nhất định của xã hội loài người. Nội dung trò chơi phản ánh cuộc
sống xã hội của con người, trên cơ sở đó làm rõ bản chất xã hội của trò chơi nói chung và hoạt
động chơi nói riêng.
Vào những năm 40, các cộng sự và học trò của L.X.Vưgôtxki, Đ.B.Elcônhin, A.V. Zaparogiet,
A.N.Leonchiep,... đã thực hiện hàng loạt nghiên cứu về hoạt động chơi của học sinh nhỏ. điển
hình là những công trình nghiên cứu của L.X.Xlavina; L.A.Gersezon;.... tiến hành dựa trên quan
điểm duy vật biện chứng, bắt đầu từ những hoạt động có thực của trẻ để từ đó hiểu những biến
đổi tương ứng trong ý thức của trẻ và sau đó tìm hiểu những ảnh hưởng trở lại của sự thay đổi ý
thức đối với sự phát triển tiếp theo của hoạt động. Từ đó các nhà khoa học đi đến kết luận: hoạt
động chơi không nảy sinh một cách tự phát mà do những ảnh hưởng có ý thức hoặc không ý thức
từ phía người lớn, bạn bè xung quanh trong đó giao tiếp xã hội đóng một vai trò đặc biệt quan
trọng đối với sự phát triển hoạt động chơi của trẻ.
* Nghiên cứu về chức năng giáo dục của trò chơi:
Đối với trẻ nhỏ thì trò chơi là phương tiện và đồng thời cũng là con đường để đứa trẻ lĩnh hội tri
thức và khám phá thế giới xung quanh nó, những luận điểm này mãi cho đến những năm 30 của
thế kỉ XX mới được các nhà khoa học làm sáng tỏ. Trong những công trình nghiên cứu của mình, 
L.X Vưgôtxki đã lí giải và phân tích vai trò của hoạt động chơi nhất là dưới dạng các trò chơi mô
phỏng, trên cơ sở những kết quả nghiên cứu của mình ông đã chỉ ra: chính những trò chơi mô
phỏng tạo ra vùng  "cận phát triển", là điều kiện đầu tiên thuận lợi nhất cho sự hình thành và phát
triển nhân cách,  "hoàn cảnh chơi"  mang tính tưởng tượng là con đường dẫn tới trừu tượng hoá;
việc thực hiện các qui tắc chơi là trường học rèn luyện các phẩm chất ý chí, phẩm chất đạo đức.
Từ những luận điểm trên đây tiếp tục cho những hướng nghiên cứu mới đặc biệt là nghiên cứu sử
dụng trò chơi nhằm mục đích giáo dục trẻ về nhiều mặt. Nhiều công trình nghiên cứu theo hướng
nghiên cứu này được ra đời như "Giáo dục trẻ trong trò chơi" của Đ.B Menđgieritxkaia, ...
 * Về vấn đề phân loại trò chơi:
J.Piagie bắt đầu học thuyết phát triển trí tuệ  dựa trên những hình mẫu về trò chơi mà ông quan sát
được ở 3 đứa con của mình trong cuốn “Play, Dreams and Imitation in childhood” ( 1945). Theo J.
Piagie các trò chơi lần luợt xuất hiện trong đời sống cá thể trò chơi – hành động chức năng; trò
chơi tượng trưng; trò chơi với các qui luật. Sự phát triển của trò chơi theo cách mà J. Piagie chỉ ra
được xem là cách phân loại phổ biến trong lĩnh vực giáo dục trẻ nhỏ. Các giai đoạn phát triển trò



chơi của trẻ nhỏ được S.Smilanski bổ sung và được sử dụng rộng rãi trong các lĩnh vực nghiên
cứu cũng như trong thực tiễn công tác giáo dục trẻ nhỏ ở nhiều nước trên thế giới trong đó có Việt
Nam.
1.2. Nghiên cứu về tổ chức HĐGDNGLL
Nghiên cứu về hoạt động GDNGLL đã được Ilina đề cập đến hoạt động ngoại khóa với tư cách là
một trong các con đường giáo dục đạo đức, giáo dục lao động, giáo dục thẩm mĩ, thực hiện
nhiệm vụ giáo dục bổ trợ cho các hình thức giáo dục khác trong nhà trường XHCN [22, tr.137].
2. Những nghiên cứu  trong nước
2.1. Nghiên cứu về trò chơi ở Việt Nam:
Nghiên cứu về trò chơi và vai trò của trò chơi đối với sự phát triển của học sinh nhỏ được một số
nhà khoa học trong nước đề cập đến dưới góc độ nghiên cứu tâm lí học và giáo dục học: PGS.TS
Nguyễn Ánh Tuyết trong tác phẩm  "Trò chơi của trẻ em" đã giới thiệu về khái niệm chơi, đồ chơi
và vai trò của đồ chơi, sự phân loại các trò chơi và tác dụng giáo dục của trò chơi đối với sự phát
triển toàn diện của trẻ lứa tuổi mẫu giáo; tập trung nghiên cứu khai thác trò chơi với tư cách là một
phương pháp, phương tiện phát triển trí tuệ cho trẻ lứa tuổi mẫu giáo có các tác giả: Nguyền Thị
Hoà; Nguyễn Thị Thu Hiền; Vũ Thị Ngân [17, 18, 24]
Nghiên cứu vận dụng trò chơi vào công tác giáo dục học sinh trong nhà trường  tiểu học được các
nhà khoa học trong nước tập trung nghiên cứu với tư cách là phương pháp và hình thức dạy học
có tác giả Lưu Thu Thuỷ  và Nguyễn Hữu Hợp đề cập đến trò chơi với tư cách là một trong các
phương pháp dạy học môn Đạo đức trong nhà trường tiểu học được thể hiện trong cuốn " Đạo
đức và phương pháp giáo dục Đạo đức" .
- Nghiên cứu TCDG và TCDG trong công tác giáo dục học sinh:
Nằm trong hệ thống phân loại của trò chơi cóTCDG, thực tế TCDG tồn tại với nhiều tên gọi khác
nhau nhưng trong hệ thống phân loại thì mỗi loại trò chơi được phân biệt bởi những dấu hiệu đặc
trưng riêng, dựa trên cách tiếp cận khác nhau về phân loại trò chơi.
TCDG và tổ chức cho học sinh chơi các TCDG có một ý nghĩa hết sức quan trọng đối với việc hình
thành và phát triển nhân cách con người. TCDG trước hết thể hiện nét văn hoá dân tộc, phản ánh
đời sống sinh hoạt của một cộng đồng người trong lịch sử phát triển, hơn nữa nó mang ý nghĩa
giáo dục sâu sắc. Từ trước đến nay việc nghiên cứu về TCDG, sử dụng TCDG đã thu hút các nhà
khoa học quan tâm nghiên cứu tuy nhiên chủ yếu chỉ giới hạn trong lĩnh vực sưu tầm và giới thiệu.
Tác giả Lê Anh Thơ trong công trình nghiên cứu khoa học "Nghiên cứu sử dụng một số trò chơi
vận động dân gian trong giáo dục thể chất cho trẻ mẫu giáo 3 -  5 tuổi" đã đề cập đến vấn đề sử
dụng TCDG như là phương tiện phát triển vận động cho trẻ mẫu giáo trên cơ sở nghiên cứu, triển
khai thực nghiệm một số TCDG vận động phát triển vận động cho trẻ mẫu giáo giai đoạn 3 – 5
tuổi;  Tác giả Lê Thị Ninh với công trình "Thử cải tiến một số trò chơi dân gian cho trẻ mẫu giáo"
theo hướng nghiên cứu cải tiến cách thức tác động trong sử dụng một số TCDG đối với trẻ nhỏ
kích thích hứng thú hoạt động ở trẻ. Tác giả Nguyễn Thị Vân Hương với bài viết "Tổ chức trò chơi
dân gian nhằm giáo dục môi trường cho học sinh tiểu học" đã đề cập tới công tác giáo dục môi
trường cho học sinh tiểu học thông qua tổ chức, sử dụng các TCDG [22]; ở khía cạnh tiếp cận văn
hoá dân gian tác giả Đỗ Thị Hoà đã mạnh dạn đưa ra một cách nhìn về vai trò của TCDG và việc
bảo tồn loại hình trò chơi này trong giai đoạn hiện nay "Một vài kiến nghị về việc bảo tồn các trò
chơi dân gian trẻ em trong nhà trường hiện nay", Tạp chí văn hoá dân gian, số 6, năm 2004).
Cùng với xu thế phát triển của kinh tế xã hội, văn hoá và đặc biệt là sự tiến bộ của khoa học kĩ
thuật, trẻ nhỏ ngày nay còn được tiếp cận với những trò chơi điện tử hiện đại. Ở những khu vực



kinh tế phát triển, khu đô thị, thành phố các TCDG đang mất dần vị thế bởi sự thế chỗ của các trò
chơi điện tử. Một số các em học sinh có thể ngồi bên máy vi tính hàng giờ đồng hồ, thậm chí nhiều
giờ đồng hồ liền để chơi các trò chơi điện tử hiện đại [10]. TCDG đang dần mất đi vai trò và vị thế
trong xã hội hiện đại, biểu hiện rõ nét nhất của vấn đề này là sự hiện diện của số đông học sinh tại
các quán net ngoài cổng trường ngoài giờ học, thậm chí một số không ít các em trốn học để có
thời gian chơi game.
2.2.  Nghiên cứu về tổ chức HĐGDNGLL
Các nhà giáo dục khi đi nghiên cứu các nhiệm vụ giáo dục đã nhận thấy rằng giáo dục thông qua
hệ thống giáo dục quốc dân không chỉ là quá trình giáo dục được diễn ra trong không gian lớp
học, trong mối quan hệ giữa giáo viên – học sinh, trên thực tế bất kì một loại hình hoạt động nào,
một tác động sư phạm nhất định từ phía giáo dục nhà trường đều nhằm mục đích giúp thế hệ trẻ
chiếm lĩnh một đối tượng văn hóa vật chất hoặc tinh thần.
Tổ chức các hoạt động ngoại khóa môn Tự nhiên – Xã hội lớp 3 nhằm thực hiện nhiệm vụ giáo dục
môi trường cho học sinh đã được tác giả Nguyễn Thị Thu Hường đề cập đến trong luận văn thạc sĩ
của mình [21]. Hay như tiếp cận đổi mới hoạt động ngoại khóa như là phương pháp dạy học môn
Đạo đức ở tiểu học được tác giả Vũ Minh Tuấn tiếp cận nghiên cứu trong luận văn thạc sĩ [34].
Tổ chức HĐGDNGLL trong trường tiểu học được tiếp cận nghiên cứu trên phương diện tổ chức
hoạt động, hình thức tổ chức nhằm thực hiện nhiệm vụ giáo dục nhân cách học sinh, nhiệm vụ
giáo dục bậc học. Tác giả Huỳnh Thị Thu Hằng trong công trình khoa học “ Giáo dục môi trường
cho học sinh tiểu học thông qua HĐGDNGLL” đã tiếp cận HĐGDNGLL với tư cách là con đường
thực hiện mục tiêu và nhiệm vụ giáo dục môi trường cho học sinh tiểu học.
MỤC TIÊU 
 Tìm hiểu thực trạng sử dụng trò chơi dân gian trong công tác giáo dục học sinh tại một số trường
tiểu học khu vực miền núi, trên cơ sở đó đề xuất một số biện pháp góp phần nâng cao hiệu quả sử
dụng TCDG trong trường tiểu học.
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PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 
Phương pháp nghiên cứu
1. Nhóm phương pháp nghiên cứu lý thuyết
- Phân tích, so sánh, hệ thống hoá các vấn đề lí luận từ các công trình nghiên cứu trong và ngoài
nước có liên quan đến sử dụng trò chơi và trò chơi dân gian, các vấn đề liên quan đến tổ chức
hoạt động GDNGLL trong trường tiểu học.
- Nghiên cứu các văn bản và chỉ thị giáo dục về tổ chức các hoạt động giáo dục và dạy học trong
trường tiểu học, nghiên cứu chương trình giáo dục của bậc tiểu học, xác định cơ sở pháp lý của
việc đề xuất các biện pháp sử dụng TCDG trong nhà trường tiểu học hiện nay  
2. Nhóm các phương pháp nghiên cứu thực tiễn
- Phương pháp điều tra bằng anket nhăm khảo sát ý kiến của giáo viên tiểu học, cán bộ quản lý,
các em học sinh tiểu học về thực trạng quá trình sử dụng TCDG trong tổ chức các hoạt động giáo
dục ngoài giờ lên lớp cho học sinh tiểu học, những vấn đề liên quan đến sử dụng TCDG, tổ chức
HĐGDNGLL và biện pháp tổ chức HĐGDNGLL trong trường tiểu học.
- Quan sát và ghi chép có biên bản nhận xét đánh giá đối với những hoạt động có sử dụng TCDG,
trong tổ chức các HĐGDNGLL, tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí.
- Đàm thoại với GV và HS để tìm hiểu tìm hiểu những những nội dung liên quan đến sử dụng
TCDG trong quá trình tổ chức hoạt động GDNGLL cho các em học sinh tiểu học.
- Lấy ý kiến tham góp của các chuyên gia thông qua tổ chức hội thảo nội bộ đề tài về các nội dung
nghiên cứu của đề tài, lấy ý kiến chuyên gia đối với bộ công cụ khảo sát.
- Tổ chức khảo nghiệm về tính khả thi của các biện biện pháp sử dụng TCDG trong tổ chức hoạt
động GDNGLL trong nhà trường tiểu học.
- Nghiên cứu sản phẩm: Nghiên cứu kế hoạch tổ chức HĐGDNGLL của giáo viên, nghiên cứu kế
hoạch tổ chức cho học sinh chơi TCDG; Nghiên cứu văn bản, kế hoạch của nhà trường về công
tác chỉ đạo và triển khai tổ chức HĐGDNGLL, việc tổ chức các TCDG trong nhàtrường.
- Sử dụng phương pháp thống kê toán học để xử lý kết quả khảo sát thực trạng đề tài, xử lý kết
quả khảo nghiệm các biện pháp mà đề tài đã xây dựng.
HIỆU QUẢ KTXH 



Những nghiên cứu của đề tài đã chỉ ra về mặt khoa học và thực tiễn  sự ảnh hưởng nhất định của
trò chơi dân gian đến sự phát triển nhân cách học sinh nhỏ. Nhận diện trò chơi dân gian trong xã
hội hiện đại, vai trò của nó đối với sự hình thành và phát triển nhân cách văn hóa.
- Những kết quả nghiên cứu về mặt lý thuyết đã bổ sung thêm hệ thống lý luận về trò chơi nói
chung, trò chơi dân gian nói riêng, phục vụ cho công tác nghiên cứu khoa học và giảng dạy các
học phần cho sinh viên.
 
ĐƠN VỊ SỬ DỤNG
Những kết quả nghiên cứu về mặt lý luận cung cấp cơ sở lý thuyết cho  việc nghiên cứu về trò chơi
dân gian nói riêng, phục vụ việc giảng dạy  và học tập của sinh viên khoa Tâm lý giáo dục, sinh
viên khoa Đào tạo  giáo viên mầm non, làm tài liệu tham khảo cho sinh viên tiểu học về tổ  chức
các hoạt động giáo dục trong trường tiểu học.
          Những nghiên thực tiễn góp phần cung cấp cho các nhà nghiên  cứu cơ sở thực tiễn về trò
chơi dân gian đối với học sinh nhỏ hiện nay,  thực trạng tổ chức các trò chơi dân gian trong
trường tiểu học phục vụ  công tác nghiên cứu, triển khai tổ chức trò chơi dân gian ở cấp độ sâu,
rộng.


