
DỰ ÁN CÂU LẠC BỘ HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG 
Vì sự phát triển toàn diện của trẻ

CÁC TRÒ CHƠI KÍCH THÍCH KỸ NĂNG VẬN ĐỘNG CỦA TRẺ
7 – 12 THÁNG TUỔI

TRÒ CHƠI CHUẨN BỊ CÁCH CHƠI

Gõ đồ vật Thìa, muôi gỗ, cặp lồng 
nhôm, hộp nhựa, hộp 
giấy, vỏ chai nước

Trẻ cầm thìa, muôi gỗ gõ vào cặp lồng nhôm, hộp nhựa, hộp giấy…để tạo ra 
các âm thanh khác nhau. 

Bánh quy loại bánh dài 
cho trẻ dễ cầm, hai 
đĩa nhựa

Vận chuyển bánh Mẹ để 10 chiếc bánh vào đĩa, sau đó cầm một chiếc bánh lên để sang đĩa thứ 2. 
Hướng dẫn trẻ lần lượt nhặt từng chiếc bánh từ đĩa thứ nhất sang đĩa thứ 2. 
Mỗi khi trẻ làm được, mẹ khen ngợi trẻ hoặc thưởng cho trẻ một chiếc bánh.

Lăn bóng Quả bóng, cuộn len, cuộn 
dây hoặc vật mềm hình 
tròn để có thể lăn được.

Lăn quả bóng trước mắt trẻ một khoảng ngắn rồi khuyến khích trẻ lăn bóng trở lại. 

“Con heo đất” Khoan một cái lỗ lớn trên 
thùng giấy, hay lon nhựa.Cắt  
hình các con vật/đồ vật khác 
nhau bằng bìa cứng hay dùng 
các nắp nhựa.

Khuyến khích trẻ bỏ đồ vật vào lỗ cho rơi vào hộp. Hình dạng của khe có thể khác 
nhau để có thể cho được nhiều đồ vật khác nhau vào hộp.

 

Lắc chai, lọ Hộp đồ ăn, sỏi, gạo, ngô…
(không chất hóa học)
Vỏ chai nước bằng nhựa 
có nắp đậy.

Cho sỏi và các thứ đồ khác vào vỏ chai rồi đậy nắp lại. Trẻ sẽ khám phá nhìn và 
nghe âm thanh khi lắc chai

Sờ mó, cảm nhận Đồ vật khác nhau. Cho trẻ cầm và sờ các đồ vật này để trẻ tự cảm nhận và khám phá.

 

Nghịch nước Xô hay chậu nước tắm, đồ chơi 
có thể nổi (nắp nhựa to, bình 
nhựa, con vịt)

Trẻ sẽ vỗ, xúc, tạt cho nước chảy qua các ngón tay, giữ các đồ chơi nổi trong bồn, 
đá, nghịch nước trong bồn.

Úp cốc 4 chiếc cốc kích cỡ 
khác nhau

Mẹ lấy chiếc cốc đầu tiên úp lên chiếc cốc thứ 2, cứ như vậy úp 4 chiếc cốc vào 
nhau, làm mẫu cho trẻ xem. Sau đó, lại nhấc cốc ra và yêu cầu trẻ tự úp cốc.

Thùng, hộp, bình nhựa, 
xoong chảo.

Xếp vào và đổ ra Cho nhiều vật vào một hộp đựng, trẻ sẽ thích thú trút chúng ra. Bạn có thể chỉ 
cho trẻ cách lấy ra một thứ đồ trong số đó.

Thả đồ vật Đồ chơi bất kỳ Trẻ cầm đồ vật, thả xuống đất và ê a chỉ trỏ nhờ sự giúp đỡ, khi mẹ nhặt lên, trẻ 
lại thả xuống và cười toe toét (để trẻ làm đi làm lại 4-5 lần)
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Trò chơi “kéo dây” Đồ vật không vỡ hoặc 
khăn quàng

Đưa đồ chơi ra trước mặt và trong tầm tay của trẻ. Khi trẻ nắm và kéo 
đồ chơi, bạn cố kéo ra xa để bắt trẻ phải kéo mạnh hơn. Khi trẻ gắng 
sức ghì lại món đồ chơi, bạn hãy để trẻ giữ món đồ chơi đó như là 
một phần thưởng dành cho trẻ.

Trò chơi kẹp 
(kẹp phơi quần áo)

Kẹp quần áo nhiều màu, hộp, vỏ lon 
nước ngọt, hộp nhựa (bạn có thể sơn 
hoặc gói các món này lại) 

Ố la la trời mưa rồi Giấy báo, giấy màu các loại đã qua 
sử dụng

Kẹp (những) chiếc kẹp lên miệng hộp rồi khuyến khích trẻ gỡ kẹp ra và bỏ kẹp
 vào trong hộp, khi chơi hãy đếm và nói tên các màu.

Mẹ dạy trẻ xé giấy rồi cùng trẻ tung giấy lên cho rơi tự do xuống đất và 
nói “ố la la, trời mưa rồi. Trời mưa to rào rào, trời mưa nhỏ lất phất, cả mưa 
to lẫn mưa nhỏ, bé nhìn thấy cười ha ha”.

Rượt đuổi Cho trẻ bò trước rồi bò theo sau trẻ. Từ từ thong thả đuổi theo trẻ.

Ngồi ếch, ngồi vững Gối tựa, đồ chơi nhỏ Để trẻ ngồi dựa vào gối tựa, để đồ chơi phía trước để trẻ. Khi trẻ với lấy đồ 
chơi thì sẽ không dựa vào gối tựa, do đầu của trẻ hơi nặng nên người của trẻ 
sẽ nghiêng về phía trước, giống như con ếch. Luyện tập động tác này sẽ giúp 
trẻ có thể tự ngồi một mình.

Trốn tìm Bạn có thể nấp dưới bàn, sau ghế hoặc cửa rồi khuyến khích trẻ tìm ra bạn 
hoặc bạn tìm trẻ

Đi xuyên đường hầm Hai thùng giấy bìa lớn được cắt hai 
đầu và dán lại với nhau. 

Trẻ có thể được khuyến khích bò chui vào đường hầm đến bên kia đường hầm

Nhún nhảy Để trẻ đứng thẳng, hai chân chạm đất, mẹ đỡ lấy lưng của trẻ từ phiá sau 
trong khi mẹ có thể đứng hoặc ngồi. Khi nhạc nổi lên, mẹ đỡ trẻ nhún nhảy 
theo giai điệu của bài hát.

 

Tập đứng và đi ngang Thành giường hoặc ghế xếp 
thành hàng (cao khoảng 50cm)

Để trẻ bám vào thành giường hoặc ghế để đứng lên rồi đi men theo. Nếu trẻ 
chỉ đứng và không chịu đi, đặt vật ưa thích nhưng ngoài tầm với của trẻ sao 
cho trẻ phải đi ngang thì mới chạm được tới vật.

Đẩy xe Ghế nhựa thấp dễ đẩy đi, 
một vài đồ chơi to làm 
chướng ngại vật

Mẹ dùng các đồ chơi làm chướng ngại vật bày ra sàn nhà. Cho trẻ bám vào ghế 
và đẩy ghế đi. Hướng dẫn trẻ rẽ vòng sang chỗ khác khi gặp chướng ngại vật.

Leo cầu thang Cầu thang hoặc bậc tam 
cấp có khẩu độ thấp

Đặt đồ chơi trẻ yêu thích ở phía trên cầu thang. Mẹ và trẻ đứng dưới chân cầu 
thang, xốc hai bên nách trẻ, để trẻ nhấc cao chân bước lên. Trẻ học đi lên cầu
thang trước rồi mới học cách bước xuống.
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Hất đổ miếng gỗ 
xếp hình

Miếng gỗ hình vuông 
hoặc các lon bia, hộp 
sữa bò, các bát nhựa, 
cốc nhựa

Mẹ hướng dẫn trẻ xếp chồng các miếng gỗ lên nhau. Khi các miếng gỗ 
đã được xếp chồng, mẹ làm mẫu cho trẻ hất đổ rồi yêu cầu trẻ tự mình 
xếp lại và tự hất đổ. Khen ngợi trẻ mỗi khi trẻ xếp và hất đổ thành công.


