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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM            

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

BÁO CÁO TÓM TẮT SÁNG KIẾN 

 1. Tên sáng kiến:  

 Biện pháp giúp học sinh lớp 1 tự sắp xếp đồ dùng bán trú tại trường Thực 

hành Sư phạm. 

 2. Mục tiêu của sáng kiến:  

 - Đề ra các biện pháp giúp học sinh lớp 1 biết tự sắp xếp đồ dùng bán trú. 

 - Trên cơ sở các em biết tự sắp xếp đồ dùng bán trú, các em dần hình thành 

ý thức sắp xếp đồ đạt một cách gọn gàng, ngăn nắp góp phần hình thành kĩ năng 

tự phục vụ cũng như có lối sống văn minh. 

 - Rèn luyện tinh thần tự đổi mới bản thân nhằm nâng cao nghiệp vụ chăm 

sóc trẻ bán trú. 

 - Là nguồn tư liệu tham khảo cho đồng nghiệp, góp phần nâng cao chất 

lượng chăm sóc và giáo dục trẻ bán trú. 

3. Mô tả nội dung sáng kiến:  

Sáng kiến đã đưa ra một số biện pháp giúp học sinh lớp 1A tự sắp xếp đồ 

dùng bán trú như sau: 

- Giúp học sinh nhận biết các loại đồ dùng khi các em ở bán trú, cô giới 

thiệu và làm mẫu với từng loại đồ dùng cho học sinh làm theo. 

- Giáo dục cho học sinh hiểu ý nghĩa của việc sắp xếp đồ dùng gọn gàng, 

ngăn nắp. 

- Giáo viên thực hiện mẫu sắp xếp các loại đồ dùng bán trú.  

- Giao việc cho học sinh tự sắp xếp đồ dùng như giày dép, quần áo, gối, 

nệm,... 

- Khen ngợi học sinh khi công việc của các em được hoàn thành tốt hoặc 

cũng có thể nhẹ nhàng khiển trách khi các em không làm tốt hoặc làm mà lại 

không cẩn thận. 

- Chia nhóm, chọn học sinh thực hiện tốt làm nhóm trưởng để hỗ trợ giáo 

viên quản lí, giúp đỡ và báo cáo kết quả thực hiện của các bạn. 

4. Phạm vi áp dụng: 

Học sinh lớp 1, trường Thực hành Sư phạm. Sáng kiến còn có thể áp dụng 

trong công tác chăm sóc bán trú của các trường Tiểu học. 
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 5. Thời gian triển khai áp dụng tại đơn vị:  

 Từ 9/2020 về sau. 

 6. Hiệu quả của sáng kiến: 

  Qua quá trình áp dụng các biện pháp nêu trong đề tài, tôi thu được kết quả 

chăm sóc học sinh bán trú lớp 1A như sau: 

Tổng số 

học 

sinh 

Có ý thức tự sắp xếp 

đồ dùng bán trú 

Biết tự sắp xếp đồ dùng bán trú 

nhưng chưa thường xuyên 

Chưa biết tự sắp xếp 

đồ dùng bán trú 

SL % SL % SL % 

39 36 92.3 3 7.7 0 0 

 

 Như vậy, các biện pháp đề ra trong đề tài sẽ góp phần giúp học sinh có thức 

tự phục vụ, thực hiện lối sống văn minh. Từ đó, các em dễ dàng hòa nhập với 

môi trường bán trú với cô và các bạn, các em sẽ thêm yêu trường, lớp học của 

mình hơn. Tôi  hi vọng sáng kiến này sẽ được áp dụng ở tất cả các lớp của 

trường trong thời gian tới. Rất mong nhận được những lời góp ý của các cấp 

lãnh đạo và bạn bè đồng nghiệp để giải pháp ngày càng được hoàn thiện hơn. 


