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Phụ lục số 01
HƢỚNG DẪN NỘI DUNG ÔN TẬP XÉT TUYẾN VÒNG 2
VIÊN CHỨC GIÁO DỤC QUẬN BA ĐÌNH NĂM 2022
(Ban hành kèm theo Quyết định số2935/QĐ-HĐTD ngày 12 /8/2022 của Hội đồng
tuyển dụng viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục công lập
trực thuộc UBND quận Ba Đình năm 2022)
TUYỂN DỤNG GIÁO VIÊN MẦM NON
PHẦN I. NỘI DUNG, CHƢƠNG TRÌNH ÔN TẬP XÉT TUYỂN GIÁO
VIÊN MẦM NON

1. Giới hạn nội dung 10 đề tài ôn tập soạn bài, giảng bài trong chƣơng
trình giáo dục mầm non, lứa tuổi mẫu giáo nhỡ 4-5 tuổi
a) Lĩnh vực phát triển thẩm mĩ
Đề tài 1
Dạy hát: Vui đến trường (Nhạc và lời: Hồ Bắc)
Nghe hát: Cô giáo miền xuôi (Nhạc và lời: Mộng Lân)
Trò chơi: Tự chọn
Đề tài 2:
Dạy hát: Chào hỏi (Nhạc và lời: Trần Hoàng Tiến)
Nghe hát: Cho con (Nhạc: Phạm Trọng Cầu, Lời: thơ Tuấn Dũng)
Trò chơi: Tự chọn
Đề tài 3:
Dạy hát: Thật là hay (Nhạc và lời: Hoàng Lân)
Nghe hát: Gà gáy (Dân ca Khống Cao - Lai Châu; Lời mới: Huy Trân)
Trò chơi: Tự chọn
Đề tài 4:
Dạy hát: Nhớ ơn Bác (Nhạc và lời: Phan Huỳnh Điểu)
Nghe hát: Em như chim câu trắng (Nhạc và lời: Trần Ngọc)
Trò chơi: Tự chọn
Đề tài 5:
Dạy hát: Cá vàng bơi (Nhạc và lời: Nguyễn Hà Hải)
Nghe hát: Chị Ong nâu và em bé - Lời 1 (Nhạc và lời: Tân Huyền)
Trò chơi: Tự chọn
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b) Lĩnh vực phát triển ngôn ngữ
Đề tài 6
Truyện “Dê con nhanh trí”
Loại tiết: Đa số trẻ chưa biết
Đề tài 7
Truyện “Cáo, thỏ và gà trống”
Loại tiết: Đa số trẻ chưa biết
Đề tài 8
Truyện “Kiến con đi xe ô tô”
Loại tiết: Đa số trẻ chưa biết
Đề tài 9
Truyện “Sự tích quả dưa hấu”
Loại tiết: Đa số trẻ chưa biết
Đề tài 10
Truyện “Món quà của cô giáo”
Loại tiết: Đa số trẻ chưa biết
2. Tài liệu tham khảo và một số lƣu ý
a) Tài liệu tham khảo
- Sách Chương trình Giáo dục mầm non (Ban hành kèm theo Thông tư số
17/2009/TT-BGDĐT ngày 25/7/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Thông tư số
28/2016/TT-BGDĐT ngày 30/12/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi một số
nội dung của Chương trình Giáo dục mầm non (Ban hành kèm theo Thông tư số
17/2009/TT-BGDĐT ngày 25/7/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo).
- Hướng dẫn tổ chức thực hiện Chương trình Giáo dục mầm non, mẫu giáo
nhỡ 4-5 tuổi (theo Thông tư số 28/2016/TT-BGDĐT ngày 30/12/2016 của Bộ Giáo
dục và Đào tạo sửa đổi một số nội dung của Chương trình Giáo dục mầm non (TS
Lê Thu Hương, TS Trần Thị Ngọc Trâm, PGS.TS Lê Thị Ánh Tuyết, đồng chủ
biên; Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam - Tháng 4/2018).
- Tuyển chọn trò chơi, bài hát, thơ ca, truyện, câu đố theo chủ đề dành cho
trẻ 4-5 tuổi (Chủ biên Lê Thu Hương; Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam).
b) Một số lưu ý
- Thí sinh thực hành giảng dạy, bốc thăm 01 trong 10 đề tài quy định trên,
đảm bảo:
+ Thí sinh thực hành giảng dạy, ngữ điệu phù hợp, rõ ràng, mạch lạc.
+ Thí sinh giới thiệu tên đề tài, độ tuổi, mục đích yêu cầu và chuẩn bị.
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+ Thí sinh thực hành giảng dạy theo tiến trình hoạt động học, rõ phương
pháp, hình thức tổ chức, thời gian... (thể hiện sáng tạo đổi mới phương pháp, hình
thức tổ chức hoạt động...).
- Ghi chú:
+ Với mỗi đề tài, thí sinh cần chuẩn bị 03 giáo án. Bốc thăm được đề tài nào
thì thí sinh nộp 03 giáo án của đề tài đó cho HĐTD.
+ Thí sinh được phép mang vào phòng thi giáo cụ trực quan phục vụ cho tiết
dạy (tranh truyện, sa bàn, rối, đàn oocgan, ghi ta, bộ gõ…);không được mang máy
tính, máy chiếu, điện thoại,cassette, loa đài.
+HĐTD chuẩn bị bài hát, truyện và phát cho thí sinh tại buổi thi.
+ Khi giảng bài thí sinh chỉ sử dụng bài hát, truyện và đồ dùng đã chuẩn bị,
không được sử dụng giáo án.
PHẦN II. GỢI Ý THIẾT KẾ BÀI SOẠN

Tên đề tài: ................................
Sự kiện/chủ đề (nếu có): ..............................
Đối tượng dạy (lứa tuổi, số lượng trẻ): ..................
Thời gian dạy (theo lứa tuổi): ................................
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Kiến thức
2. Kỹ năng
3.Thái độ
II. CHUẨN BỊ

1. Địa điểm tổ chức, đội hình dạy trẻ
2. Đồ dùng, phương tiện của giáo viên và đồ dùng của trẻ
III. CÁCH TIẾN HÀNH

Thời gian

Nội dung, phƣơng pháp, hình thức tổ chức

Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của trẻ
Ghi thời gian - Nêu rõ tên hoạt động, các Các hoạt động tương ứng
thực hiện cho bước tiến hành.
của trẻ.
từng hoạt động - Các hoạt động, hướng
dẫn của giáo viên.
Lưu ý: Soạn giáo án trình bày khoa học, đủ, rõ, ngắn gọn, cụ thể:
- Mục đích, yêu cầu: Xác định kiến thức, kỹ năng, thái độ rõ về mức độ yêu câu,
phù hợp với độ tuổi, khả năng của trẻ, phù hợp với đề tài và chủ đề/sự kiện (nếu có).
- Chuẩn bị: Đủ đồ dùng, phương tiện, học liệu phục vụ hoạt động học của
giáo viên và trẻ.
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- Nội dung: Lựa chọn nội dung dạy phù hợp với đề tài, sự kiện/chủ đề (nếu
có) và mục đích yêu cầu. Nội dung kiến thức truyền đạt chính xác, khoa học, tích
hợp phù hợp.
- Phương pháp: Sử dụng đúng phương pháp đặc trưng của hoạt động, linh
hoạt, sáng tạo trong kết hợp các phương pháp giáo dục, khuyến khích áp dụng
phương pháp giáo dục tiên tiến. Sử dụng hiệu quả phương tiện, đồ dùng, học liệu
phục vụ hoạt động học của giáo viên và trẻ.
- Hình thức tổ chức hoạt động: Tổ chức hoạt động học linh hoạt, sáng tạo
học thông qua trải nghiệm, lấy trẻ làm trung tâm, giáo viên tạo cơ hội, hướng dẫn,
gợi mở giúp trẻ hứng thú, tích cực hoạt động.
- Thời gian: Phân bổ thời gian hợp lý giữa các phần và các hoạt động./.

