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STT 
Trình độ đào 

tạo 
Tên đề tài 

Họ và tên người thực 

hiện 

Họ và tên người hướng 

dẫn 
Nội dung tóm tắt 

1.  Đại học 

Giáo dục kỹ năng học 

tập theo nhóm cho trẻ 4-

5 tuổi trong hoạt động 

có chủ đích. Phương 

pháp tổ chức hoạt động 

tạo hình ở trường mầm 

non 

Bùi Thị Thu Hiền 
Vũ Thị Nhân 

Những phương pháp giáo dục kỹ 

năng học tập theo nhóm cho trẻ 4-5 

tuổi trong hoạt động có chủ đích, cụ 

thể là hoạt động tạo hình ở trường 

mầm non nhằm giúp trẻ phát huy 

khả năng học tập sau này. 

2.  

Đại học Giáo dục kỹ năng học 

tập theo nhóm cho trẻ 3-

4 tuổi trong hoạt động 

có chủ đích. Phương 

pháp tổ chức hoạt động 

tạo hình ở trường mầm 

Vương Thị Thu Hoa 
Vũ Thị Nhân 

Những phương pháp giáo dục kỹ 

năng học tập theo nhóm cho trẻ 3-4 

tuổi trong hoạt động có chủ đích, cụ 

thể là hoạt động tạo hình ở trường 

mầm non nhằm giúp trẻ phát huy 

khả năng học tập sau này. 



non 

3.  

Đại học Giáo dục kỹ năng học 

tập theo nhóm cho trẻ 5-

6 tuổi trong hoạt động 

có chủ đích. Phương 

pháp tổ chức hoạt động 

tạo hình ở trường mầm 

non 

Hồ Nguyễn Tường Huy 
Vũ Thị Nhân 

Những phương pháp giáo dục kỹ 

năng học tập theo nhóm cho trẻ 5-6 

tuổi trong hoạt động có chủ đích, cụ 

thể là hoạt động tạo hình ở trường 

mầm non nhằm giúp trẻ phát huy 

khả năng học tập sau này. 

4.  

Đại học 
Giáo dục kỹ năng tự 

phục vụ cho trẻ 4-5 tuổi 

trong giờ ăn xế ở trường 

mầm non 

Hoàng Thị Mỹ Hương 
Vũ Thị Nhân 

Những phương pháp giáo dục kỹ 

năng tự phục vụ (như kỹ năng cầm, 

bưng bê, múc, dọn dẹp,…) cho trẻ 

4-5 tuổi trong giờ ăn xế ở trường 

mầm non 

5.  

Đại học Giáo dục kỹ năng học 

tập theo nhóm cho trẻ 5-

6 tuổi trong hoạt động 

có chủ đích. Phương 

pháp tổ chức hoạt động 

làm quen văn học ở 

trường mầm non 

Võ Thị Mỹ Hương 
Vũ Thị Nhân 

Những phương pháp giáo dục kỹ 

năng học tập theo nhóm cho trẻ 5-6 

tuổi trong hoạt động có chủ đích, cụ 

thể là hoạt động làm quen văn học ở 

trường mầm non 

6.  Đại học 

Giáo dục kỹ năng tự 

phục vụ cho trẻ 4-5 tuổi 

trong giờ ăn trưa ở 

trường mầm non 

Nguyễn Ngọc Hường 
Vũ Thị Nhân 

Những phương pháp giáo dục kỹ 

năng tự phục vụ (như kỹ năng cầm, 

bưng bê, múc, dọn dẹp,…) cho trẻ 

4-5 tuổi trong giờ ăn trưa ở trường 

mầm non 

7.  

Đại học Giáo dục kỹ năng học 

tập theo nhóm cho trẻ 4-

5 tuổi trong hoạt động 

có chủ đích. Phương 

Nguyễn Thị Hoài Lan Vũ Thị Nhân 

Những phương pháp giáo dục kỹ 

năng học tập theo nhóm cho trẻ 4-5 

tuổi trong hoạt động có chủ đích, cụ 

thể là hoạt động làm quen văn học ở 



pháp tổ chức hoạt động 

làm quen văn học ở 

trường mầm non 

trường mầm non 

8.  

Đại học Giáo dục kỹ năng học 

tập theo nhóm cho trẻ 5-

6 tuổi trong hoạt động 

có chủ đích. Phương 

pháp tổ chức hoạt động 

tạo hình ở trường mầm 

non 

Bùi Thị Mỹ Lệ Vũ Thị Nhân 

Những phương pháp giáo dục kỹ 

năng học tập theo nhóm cho trẻ 5-6 

tuổi trong hoạt động có chủ đích, cụ 

thể là hoạt động tạo hình ở trường 

mầm non 

9.  

Đại học 
Giáo dục kỹ năng tự 

phục vụ cho trẻ 4-5 tuổi 

trong giờ ăn sáng ở 

trường mầm non 

Nguyễn Ánh Linh Vũ Thị Nhân 

Những phương pháp giáo dục kỹ 

năng tự phục vụ (như kỹ năng cầm, 

bưng bê, múc, dọn dẹp,…) cho trẻ 

4-5 tuổi trong giờ ăn sáng ở trường 

mầm non 

10.  

Đại học Thiết kế trò chơi học tập 

để phát triển tư duy 

logic cho trẻ mẫu giáo 

5-6 tuổi trong hoạt động 

làm quen với toán 

Nguyễn Thị Thùy Linh Vũ Thị Nhân 

Thiết kế các trò chơi học tập (thiết 

kế phù hợp với độ tuổi, đúng đặc thù 

của trò chơi học tập) để phát triển tư 

duy logic cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi 

trong hoạt động làm quen với toán 

11.  Đại học 

Một số biện pháp giáo 

dục giới tính cho trẻ từ 

5-6 tuổi tại trường mầm 

non Nghĩa Mỹ Thị xã 

Tân Uyên Bình Dương 

Nguyễn Thị Bích Ngọc Trần Văn Trung 

Một số biện pháp giáo dục giới tính 

(trò chuyện, tuyên truyền, lồng ghép 

vào giờ học,…) cho trẻ từ 5-6 tuổi 

tại trường mầm non Nghĩa Mỹ Thị 

xã Tân Uyên Bình Dương 

12.  

Đại học Nghiên cứu thực trạng 

giáo dục thể chất cho 

học sinh ở trường mầm 

non Nghĩa Mỹ thì xã 

Phạm Thị Hồng Ngọc Trần Văn Trung 

Nghiên cứu thực trạng giáo dục thể 

chất (về phương pháp, hiệu quả, tính 

tích cực của trẻ, dụng cụ,…) cho học 

sinh ở trường mầm non Nghĩa Mỹ 



Tân Uyên tỉnh Bình 

Dương 

thì xã Tân Uyên tỉnh Bình Dương 

13.  

Đại học Biện pháp làm quen chữ 

cái cho trẻ từ 4-5 tuổi ở 

trường mầm non Nghĩa 

Mỹ thị xã Tân Uyên 

Bình Dương 

Nguyễn Thị Thảo 

Nguyên 
Trần Văn Trung 

Phân tích thực trạng và đề xuất biện 

pháp làm quen chữ cái cho trẻ từ 4-5 

tuổi ở trường mầm non Nghĩa Mỹ 

thị xã Tân Uyên Bình Dương 

14.  

Đại học Biện pháp tổ chức trò 

chơi vận động theo chủ 

đề cho trẻ từ 5 đến 6 

tuổi tại trường Mầm non 

Nghĩa Mỹ Thị Xã Tân 

Uyên Tỉnh Bình Dương 

Nguyễn Thị Kim Phương Trần Văn Trung 

Phân tích thực trạng và đề xuất biện 

pháp tổ chức trò chơi vận động theo 

chủ đề cho trẻ từ 5 đến 6 tuổi tại 

trường Mầm non Nghĩa Mỹ Thị Xã 

Tân Uyên Tỉnh Bình Dương 

15.  

Đại học Biện pháp giáo dục kỹ 

năng tự phục vụ cho trẻ 

từ 3 đến 4 tuổi tại 

trường mầm non Kim 

Đồng TX Tân Uyên 

Tỉnh Bình Dương 

Lê Trần Như Phượng Trần Văn Trung 

Phân tích thực trạng và đề xuất biện 

pháp giáo dục kỹ năng tự phục vụ 

cho trẻ từ 3 đến 4 tuổi tại trường 

mầm non Kim Đồng TX Tân Uyên 

Tỉnh Bình Dương 

16.  

Đại học Tìm hiểu thực trạng về 

việc tổ chức hoạt động 

ngoài trời cho trẻ nhà trẻ 

tại trường mầm non Lê 

Thị Trung, TP TDM, 

BD 

Trần Thị Linh Chi Nguyễn Thị Ngọc Hân 

Phân tích thực trạng và đề xuất giải 

pháp tổ chức hoạt động ngoài trời 

cho trẻ nhà trẻ tại trường mầm non 

Lê Thị Trung, TP TDM, BD 

17.  

Đại học Tìm hiểu các trò chơi 

vận động trong hoạt 

động ngoài trời theo chủ 

đề cho trẻ ở lứa tuổi 

Huỳnh Thị Kiều Diễm Nguyễn Thị Ngọc Hân 

Mô tả, phân tích, đánh giá các trò 

chơi vận động trong hoạt động ngoài 

trời theo chủ đề cho trẻ ở lứa tuổi 

mẫu giáo tại trường mầm non Lê 



mẫu giáo tại trường 

mầm non Lê Thị Trung, 

Tp TDM, Bình Dương 

Thị Trung, Tp TDM, Bình Dương 

18.  Đại học 

Tìm hiểu lao động của 

người giáo viên mầm 

non trong trường mầm 

non Lê Thị Trung, Tp 

TDM, Bình Dương 

Cao Thị Thu Giang Nguyễn Thị Ngọc Hân 

Mô tả, phân tích, đánh giá lao động 

của người giáo viên mầm non trong 

trường mầm non Lê Thị Trung, Tp 

TDM, Bình Dương 

19.  

Đại học "Tìm hiểu biện pháp tổ 

chức các góc chơi cho 

trẻ  mẫu giáo  4-5 tuổi 

trong hoạt động vui chơi 

tại trường mầm non Hoa 

Phượng" 

Nguyễn Thị Lý Nguyễn Thị Ngọc Hân 

Phân tích thực trạng và đề xuất biện 

pháp tổ chức các góc chơi cho trẻ  

mẫu giáo  4-5 tuổi trong hoạt động 

vui chơi tại trường mầm non Hoa 

Phượng 

20.  

Đại học " Một số biện pháp giúp 

trẻ 3 - 4 tuổi cảm thụ tác 

phẩm văn phẩm văn học 

tại trường mẫu giáo 

Tuổi Xanh" 

Nguyễn Thị Trà My Nguyễn Thị Ngọc Hân 

Phân tích thực trạng và đề xuất biện 

pháp giúp trẻ 3 - 4 tuổi cảm thụ tác 

phẩm văn phẩm văn học tại trường 

mẫu giáo Tuổi Xanh" 

21.  

Đại học Một vài giải pháp nâng 

cao kỹ năng điều khiển 

cảm xúc cho giáo viên 

mầm non trong quá trình 

giao tiếp giữa cô với trẻ 

lứa tuổi 24-36 tháng 

Đào Thị Cúc Bùi Thị Nguyên Hảo 

Phân tích thực trạng và đề xuất giải 

pháp nâng cao kỹ năng điều khiển 

cảm xúc cho giáo viên mầm non 

trong quá trình giao tiếp giữa cô với 

trẻ lứa tuổi 24-36 tháng 

22.  

Đại học Những khó khăn của 

giáo viên mầm non khi 

giao tiếp với trẻ lứa tuổi 

nhà trẻ 24-36 tháng 

Đỗ Thị Lan Chi Bùi Thị Nguyên Hảo 

Mô tả, phân tích, đánh giá những 

khó khăn của giáo viên mầm non 

khi giao tiếp với trẻ lứa tuổi nhà trẻ 

24-36 tháng và đưa ra giải pháp 



23.  Đại học 

Những khó khăn của 

giáo viên mầm non khi 

giao tiếp với trẻ lứa tuổi 

mẫu giáo 5-6 tuổi 

Võ Thị Thúy Diệu Bùi Thị Nguyên Hảo 

Mô tả, phân tích, đánh giá những 

khó khăn của giáo viên mầm non 

khi giao tiếp với trẻ lứa tuổi mẫu 

giáo 5-6 tuổi và đưa ra giải pháp 

24.  

Đại học Một vài ngiải pháp nâng 

cao kỹ năng điều khiển 

cảm xúc cho giáo viên 

mầm non trong quá trình 

giao tiếp giữa cô với trẻ 

lứa tuổi 3-4 

Nguyễn Thị Tú Duyên Bùi Thị Nguyên Hảo 

Phân tích thực trạng và đề xuất ngiải 

pháp nâng cao kỹ năng điều khiển 

cảm xúc cho giáo viên mầm non 

trong quá trình giao tiếp giữa cô với 

trẻ lứa tuổi 3-4 

25.  

Đại học Những khó khăn của 

giáo viên mầm non khi 

giao tiếp với trẻ lứa tuổi 

mẫu giáo 4-5 tuổi 

Cao Thị Xuân Giang Bùi Thị Nguyên Hảo 

Mô tả, phân tích, đánh giá những 

khó khăn của giáo viên mầm non 

khi giao tiếp với trẻ lứa tuổi mẫu 

giáo 4-5 tuổi và đưa ra giải pháp 

26.  

Đại học Một số biện pháp dạy 

trẻ nói đúng ngữ pháp 

cho trẻ 5-6 tuổi tại 

trường mầm non tư thục 

Tuổi Tiên 

Đỗ Thị Kim Dung Nguyễn Thị Ngọc Diệp 

Một số biện pháp dạy trẻ nói đúng 

ngữ pháp cho trẻ 5-6 tuổi tại trường 

mầm non tư thục Tuổi Tiên 

27.  

Đại học Một số biện pháp rèn 

luyện phát âm cho trẻ 

25-36 tháng tại trường 

mầm non Võ Thị Sáu 

Trương Thị Kim Hòa Nguyễn Thị Ngọc Diệp 

Phân tích thực trạng và đề xuất biện 

pháp rèn luyện phát âm cho trẻ 25-

36 tháng tại trường mầm non Võ Thị 

Sáu 

28.  Đại học 

Một số biện pháp phát 

triển lời nói mạch lạc 

cho trẻ 5-6 tuổi tại 

trường mầm non Võ Thị 

Sáu 

Ngô Thị Huế Nguyễn Thị Ngọc Diệp 

Phân tích thực trạng và đề xuất biện 

pháp phát triển lời nói mạch lạc cho 

trẻ 5-6 tuổi tại trường mầm non Võ 

Thị Sáu 



29.  

Đại học Một số biện pháp phát 

triển lời nói mạch lạc 

cho trẻ 4-5 tuổi tại 

trường mầm non Võ Thị 

Sáu 

Đỗ Thị Khánh Linh Nguyễn Thị Ngọc Diệp 

Phân tích thực trạng và đề xuất biện 

pháp phát triển lời nói mạch lạc cho 

trẻ 4-5 tuổi tại trường mầm non Võ 

Thị Sáu 

30.  

Đại học Thiết kế hoạt động kể 

chuyện theo tranh cho 

trẻ 4-5 tuổi tại trường 

mầm non Võ Thị Sáu 

Lê Thị Mỹ Linh Nguyễn Thị Ngọc Diệp 

Phân tích thực trạng và thiết kế hoạt 

động kể chuyện theo tranh cho trẻ 4-

5 tuổi tại trường mầm non Võ Thị 

Sáu 

31.  

Đại học Thiết kế trò chơi nhằm 

hình thành biểu tượng 

hình dạng cho trẻ 4-5 

tuổi 

Lê Thị Tuyết Mai Nguyễn Thị Hoàng Vi 

Phân tích thực trạng và thiết kế trò 

chơi nhằm hình thành biểu tượng 

hình dạng cho trẻ 4-5 tuổi 

32.  

Đại học Thiết kế trò chơi nhằm 

hình thành biểu tượng 

không gian cho trẻ 4-5 

tuổi 

Nguyễn Đoàn  Xuân Tú 

Anh 
Nguyễn Thị Hoàng Vi 

Phân tích thực trạng và thiết kế trò 

chơi nhằm hình thành biểu tượng 

không gian cho trẻ 4-5 tuổi 

33.  Đại học 

Thiết kế bài tập nhằm 

hình thành biểu tượng 

không gian cho trẻ 5-6 

tuổi 

Phạm Thị Tuyết Diễm Nguyễn Thị Hoàng Vi 

Phân tích thực trạng và thiết kế bài 

tập nhằm hình thành biểu tượng 

không gian cho trẻ 5-6 tuổi 

34.  

Đại học Thiết kế trò chơi nhằm 

hình thành biểu tượng 

không gian cho trẻ 3-4 

tuổi 

Nguyễn Thị Hải Dương Nguyễn Thị Hoàng Vi 

Phân tích thực trạng và thiết kế trò 

chơi nhằm hình thành biểu tượng 

không gian cho trẻ 3-4 tuổi 

35.  

Đại học Thiết kế bài tập nhằm 

hình thành biểu tượng 

hình dạng cho trẻ 3-4 

tuổi 

Đặng Quỳnh Như Nguyễn Thị Hoàng Vi 

Phân tích thực trạng và thiết kế bài 

tập nhằm hình thành biểu tượng hình 

dạng cho trẻ 3-4 tuổi 



36.  

Đại học Biện pháp mở rộng vốn 

từ cho trẻ 4-5 tuổi thông 

qua trò chơi đóng vai 

theo chủ đề tại trường 

mầm non Trà My 2, 

Bình Dương 

Mai Thị Duyên Ninh Thị Thúy Nga 

Phân tích thực trạng và đề xuất biện 

pháp mở rộng vốn từ cho trẻ 4-5 tuổi 

thông qua trò chơi đóng vai theo chủ 

đề tại trường mầm non Trà My 2, 

Bình Dương 

37.  

Đại học Biện pháp làm giàu vốn 

từ cho trẻ mẫu giáo 4 -5 

tuổi thông qua hoạt 

động làm quen văn học 

tại trường mầm non Trà 

My 2 

Tôn Nữ Thị Duyên Ninh Thị Thúy Nga 

Phân tích thực trạng và đề xuất biện 

pháp làm giàu vốn từ cho trẻ mẫu 

giáo 4 -5 tuổi thông qua hoạt động 

làm quen văn học tại trường mầm 

non Trà My 2 

38.  

Đại học Một số biện pháp phòng 

chống bệnh béo phì 

thông qua hoạt động 

giáo dục thể chất ở trẻ 4 

- 5 tuổi tại trường mầm 

non Ngôi Nhà Nhỏ 

Bùi Thị Hoài Ninh Thị Thúy Nga 

Phân tích thực trạng và đề xuất biện 

pháp phòng chống bệnh béo phì 

thông qua hoạt động giáo dục thể 

chất ở trẻ 4 - 5 tuổi tại trường mầm 

non Ngôi Nhà Nhỏ 

39.  

Đại học Sưu tầm một số trò chơi 

học tập nhằm giáo dục 

dinh dưỡng và sức khỏe 

cho trẻ 3 - 4 tuổi thông 

qua hoạt động làm quen 

với MTXQ tại trường 

mầm non búp sen vàng 

Phạm Thị Xuân Hồng Ninh Thị Thúy Nga 

Nghiên cứu, chọn lọc và sưu tầm 

một số trò chơi học tập nhằm giáo 

dục dinh dưỡng và sức khỏe cho trẻ 

3 - 4 tuổi thông qua hoạt động làm 

quen với MTXQ tại trường mầm 

non búp sen vàng 

40.  

Đại học Biện pháp phát triển vốn 

từ cho trẻ mẫu giáo 5-6 

tuổi thông qua hoạt 

động kể chuyện tại 

Nguyễn Thị Thu Huyền Ninh Thị Thúy Nga 

Phân tích thực trạng và đề xuất biện 

pháp phát triển vốn từ cho trẻ mẫu 

giáo 5-6 tuổi thông qua hoạt động kể 

chuyện tại trường MN Võ Thị Sáu, 



trường MN Võ Thị Sáu, 

Dĩ An, Bình Dương 

Dĩ An, Bình Dương 

41.  

Đại học Vận dụng quan điểm 

giáo dục tích hợp trong 

hoạt động kể chuyện 

cho trẻ mẫu giáo 5-6 

tuổi. 

Hoàng Thị Vân Anh Đỗ Thị Quỳnh Ngọc 

Mô tả, phân tích, đánh giá và vận 

dụng quan điểm giáo dục tích hợp 

trong hoạt động kể chuyện cho trẻ 

mẫu giáo 5-6 tuổi. 

42.  Đại học 

Biện pháp tổ chức hoạt 

động kể chuyện nhằm 

phát triển vốn từ cho trẻ 

4-5 tuổi tại trường mầm 

non Hoa Phượng, thành 

phố Thủ Dầu Một, tỉnh 

Bình Dương. 

Lương Hoàng Ngọc Châu Đỗ Thị Quỳnh Ngọc 

Phân tích thực trạng và đề xuất biện 

pháp tổ chức hoạt động kể chuyện 

nhằm phát triển vốn từ cho trẻ 4-5 

tuổi tại trường mầm non Hoa 

Phượng, thành phố Thủ Dầu Một, 

tỉnh Bình Dương. 

43.  

Đại học Biện pháp hình thành 

biểu tượng số cho trẻ 5-

6 tuổi thông qua câu 

chuyện. 

Bùi Thị Dung Đỗ Thị Quỳnh Ngọc 

Phân tích thực trạng và đề xuất biện 

pháp hình thành biểu tượng số cho 

trẻ 5-6 tuổi thông qua câu chuyện. 

44.  

Đại học Biện pháp giáo dục kỹ 

năng hợp tác cho trẻ 4-5 

tuổi thông qua hoạt 

động vui chơi tại trường 

mầm non Hoa Cúc, 

huyện Bắc Tân Uyên, 

tỉnh Bình Dương. 

Đặng Thị Song Hạnh Đỗ Thị Quỳnh Ngọc 

Phân tích thực trạng và đề xuất biện 

pháp giáo dục kỹ năng hợp tác cho 

trẻ 4-5 tuổi thông qua hoạt động vui 

chơi tại trường mầm non Hoa Cúc, 

huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình 

Dương. 

45.  

Đại học Thực trạng tính tự lực 

của trẻ mẫu giáo 5-6 

tuổi trong hoạt động vui 

chơi tại trường mầm non 

Nguyễn Ngọc Quỳnh 

Hương 
Đỗ Thị Quỳnh Ngọc 

Phân tích, đánh giá thực trạng tính 

tự lực của trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi 

trong hoạt động vui chơi tại trường 

mầm non Hoa Phong Lan-huyện 



Hoa Phong Lan-huyện 

Bắc Tân Uyên, tỉnh 

Bình Dương. 

Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. 

46.  

Đại học Thiết kế một số trò chơi 

vận động nhằm phát 

triển vận động chạy cho 

trẻ 3- 4 tuổi tại Trường 

mầm non Hướng Dương 

Nguyễn Thị Lệ Quyên 

Trần Thị Phương Anh 

 

 

Phân tích thực trạng và thiết kế một 

số trò chơi vận động nhằm phát triển 

vận động chạy cho trẻ 3- 4 tuổi tại 

Trường mầm non Hướng Dương 

47.  Đại học 

Thiết kế một số trò chơi 

vận động nhằm phát 

triển vận động bật– nhảy 

cho trẻ 4- 5 tuổi tại 

Trường mầm non 

Hướng Dương 

Nguyễn Thị Lệ Quyên Trần Thị Phương Anh 

Phân tích thực trạng và thiết kế một 

số trò chơi vận động nhằm phát triển 

vận động bật– nhảy cho trẻ 4- 5 tuổi 

tại Trường mầm non Hướng Dương 

48.  

Đại học hiết kế một số trò chơi 

vận động nhằm phát 

triển vận động bật– nhảy 

cho trẻ 4- 5 tuổi tại 

Trường mầm non 

Hướng Dương 

Nguyễn Thị Lam Tuyền Trần Thị Phương Anh 

Phân tích thực trạng và thiết kế một 

số trò chơi vận động nhằm phát triển 

vận động bật– nhảy cho trẻ 4- 5 tuổi 

tại Trường mầm non Hướng Dương 

49.  

Đại học Thiết kế một số trò chơi 

vận động nhằm phát 

triển vận động ném cho 

trẻ 4- 5 tuổi tại Trường 

mầm non Sao Mai 

Phạm Thị Thanh Tuyền Trần Thị Phương Anh 

Phân tích thực trạng và thiết kế một 

số trò chơi vận động nhằm phát triển 

vận động ném cho trẻ 4- 5 tuổi tại 

Trường mầm non Sao Mai 

50.  

Đại học Thiết kế một số trò chơi 

vận động nhằm phát 

triển vận động đi cho trẻ 

4- 5 tuổi tại Trường 

Vũ Thị Thanh Tuyền Trần Thị Phương Anh 

Phân tích thực trạng và thiết kế một 

số trò chơi vận động nhằm phát triển 

vận động đi cho trẻ 4- 5 tuổi tại 

Trường mầm non Hướng Dương 



mầm non Hướng Dương 

51.  

Đại học Thiết kế một số trò chơi 

vận động nhằm phát 

triển vận động bò cho 

trẻ 4- 5 tuổi tại Trường 

mầm non Hướng Dương 

Đoàn Thị Xuân Thủy Trần Thị Phương Anh 

Phân tích thực trạng và thiết kế một 

số trò chơi vận động nhằm phát triển 

vận động bò cho trẻ 4- 5 tuổi tại 

Trường mầm non Hướng Dương 

52.  

Đại học Hình thành kỹ năng bảo 

vệ môi trường biển cho 

trẻ mẫu giáo 5 – 6 tuổi 

thông qua hoạt động 

khám phá MTXQ ở 

trường MN Ngôi Nhà 

Nhỏ 

Nguyễn Thị Loan Nguyễn Thị Hiền 

Phân tích thực trạng và đưa ra giải 

pháp nhằm hình thành kỹ năng bảo 

vệ môi trường biển cho trẻ mẫu giáo 

5 – 6 tuổi thông qua hoạt động khám 

phá MTXQ ở trường MN Ngôi Nhà 

Nhỏ 

53.  Đại học 

Tổ chức cho trẻ 4 – 5 

tuổi khám phá MTXQ 

thông qua hoạt động trải 

nghiệm theo quan điểm 

Montessori ở trường 

MN Ngôi nhà nhỏ 

Trần Thị Lý Nguyễn Thị Hiền 

Nghiên cứu phương pháp, hiệu quả 

của việc tổ chức cho trẻ 4 – 5 tuổi 

khám phá MTXQ thông qua hoạt 

động trải nghiệm theo quan điểm 

Montessori ở trường MN Ngôi nhà 

nhỏ 

54.  

Đại học Một số biện pháp rèn 

luyện kỹ năng giao tiếp 

cho trẻ mẫu giáo 5 – 6 

tuổi thông qua hoạt 

động khám phá MTXQ 

ở trường mầm non Sao 

Mai 

Nguyễn Thị Ngọc Mai Nguyễn Thị Hiền 

Phân tích thực trạng và đề xuất biện 

pháp rèn luyện kỹ năng giao tiếp 

cho trẻ mẫu giáo 5 – 6 tuổi thông 

qua hoạt động khám phá MTXQ ở 

trường mầm non Sao Mai 

55.  

Đại học Một số biện pháp rèn 

luyện kỹ năng giao tiếp 

cho trẻ mẫu giáo 4 -5 

Nguyễn Thị Ngọc Mai Nguyễn Thị Hiền 

Phân tích thực trạng và đề xuất biện 

pháp rèn luyện kỹ năng giao tiếp 

cho trẻ mẫu giáo 4 -5 tuổi thông qua 



tuổi thông qua hoạt 

động làm quen tác phẩm 

văn học ở trường mầm 

non Sao Mai 

hoạt động làm quen tác phẩm văn 

học ở trường mầm non Sao Mai 

56.  

Đại học Một số biện pháp giáo 

dục kỹ năng sống cho 

trẻ mẫu giáo 5 – 6 tuổi 

thông qua hoạt động làm 

quen môi trường xung 

quanh ở trường MN 

Ánh Bình Minh 2. 

Huỳnh Thị Hồng Nga Nguyễn Thị Hiền 

Phân tích thực trạng và đề xuất biện 

pháp giáo dục kỹ năng sống cho trẻ 

mẫu giáo 5 – 6 tuổi thông qua hoạt 

động làm quen môi trường xung 

quanh ở trường MN Ánh Bình Minh 

2. 

57.  

Đại học Biện pháp giáo dục kỹ 

năng hợp tác cho trẻ 5-6 

tuổi 

Trịnh Thị Hoài Anh Phan Tú Anh 

Phân tích thực trạng và đề xuất biện 

pháp giáo dục kỹ năng hợp tác cho 

trẻ 5-6 tuổi 

58.  Đại học 

Biện pháp giáo dục kỹ 

năng tự phục vụ cho trẻ 

3-4 tuổi 

Nguyễn  Thị Thùy 

Dương 
Phan Tú Anh 

Phân tích thực trạng và đề xuất biện 

pháp giáo dục kỹ năng tự phục vụ 

cho trẻ 3-4 tuổi 

59.  

Đại học Biện pháp giáo dục kỹ 

năng giao tiếp cho trẻ 4-

5 tuổi 

Vũ Thị Hằng Phan Tú Anh 

Phân tích thực trạng và đề xuất biện 

pháp giáo dục kỹ năng giao tiếp cho 

trẻ 4-5 tuổi 

60.  

Đại học Biện pháp giáo dục kỹ 

năng biết quan tâm cho 

trẻ 4-5 tuổi 

Hồ Thị Hoa Phan Tú Anh 

Phân tích thực trạng và đề xuất biện 

pháp giáo dục kỹ năng biết quan tâm 

cho trẻ 4-5 tuổi 

61.  

Đại học Biện pháp giáo dục hành 

vi văn minh cho trẻ 4-5 

tuổi ở trường mầm non 

Thân Thị Hoa Phan Tú Anh 

Phân tích thực trạng và đề xuất biện 

pháp giáo dục hành vi văn minh cho 

trẻ 4-5 tuổi ở trường mầm non 

62.  

Đại học Biện pháp giải quyết 

những vấn đề tâm lý 

thường gặp ở trẻ 3-4 

Văn Thị Thanh Ngàn Hồ Thị Hồng Ái 

Phân tích thực trạng và đề xuất iện 

pháp giải quyết những vấn đề tâm lý 

thường gặp ở trẻ 3-4 tuổi 



tuổi 

63.  

Đại học Biện pháp giúp trẻ mẫu 

giáo làm quen với đồng 

dao 

Vũ Thị Ánh Nguyệt Hồ Thị Hồng Ái 

Phân tích thực trạng và đề xuất biện 

pháp giúp trẻ mẫu giáo làm quen với 

đồng dao 

64.  Đại học 

Biện pháp giúp trẻ mẫu 

giáo làm quen với ca 

dao 

Lê Thị Tuyết Nhi Hồ Thị Hồng Ái 

Phân tích thực trạng và đề xuất biện 

pháp giúp trẻ mẫu giáo làm quen với 

ca dao 

65.  

Đại học Biện pháp giúp trẻ mẫu 

giáo làm quen với tục 

ngữ 

Nguyễn Thị Hồng Phúc Hồ Thị Hồng Ái 

Phân tích thực trạng và đề xuất biện 

pháp giúp trẻ mẫu giáo làm quen với 

tục ngữ 

66.  

Đại học 
Biện pháp giúp trẻ mẫu 

giáo làm quen với vè 
Nguyễn Minh Phương Hồ Thị Hồng Ái 

Phân tích thực trạng và đề xuất biện 

pháp giúp trẻ mẫu giáo làm quen với 

vè 

67.  

Đại học Một số biện pháp phát 

triển vốn từ cho trẻ mẫu 

giáo 4-5 tuổi thông qua 

hoạt động làm quen với 

thơ 

Lê Thị Cẩm Tiên Nguyễn Thị Ngọc Tâm 

Phân tích thực trạng và đề xuất biện 

pháp phát triển vốn từ cho trẻ mẫu 

giáo 4-5 tuổi thông qua hoạt động 

làm quen với thơ 

68.  

Đại học Một số biện pháp phát 

triển vốn từ cho trẻ mẫu 

giáo 5-6 tuổi thông qua 

hoạt động làm quen với 

thơ 

Thượng Thành Thơ Nguyễn Thị Ngọc Tâm 

Phân tích thực trạng và đề xuất biện 

pháp phát triển vốn từ cho trẻ mẫu 

giáo 5-6 tuổi thông qua hoạt động 

làm quen với thơ 

69.  Đại học 

Một số biện pháp phát 

triển vốn từ cho trẻ mẫu 

giáo 4-5  tuổi thông qua 

hoạt động làm quen với 

truyện 

Nguyễn Thị Thơm Nguyễn Thị Ngọc Tâm 

Phân tích thực trạng và đề xuất biện 

pháp phát triển vốn từ cho trẻ mẫu 

giáo 4-5  tuổi thông qua hoạt động 

làm quen với truyện 



70.  

Đại học Một số biện pháp phát 

triển vốn từ cho trẻ mẫu 

giáo 3-4 tuổi thông qua 

hoạt động làm quen với 

thơ 

Nguyễn Thị Lệ Thuỷ Nguyễn Thị Ngọc Tâm 

Phân tích thực trạng và đề xuất biện 

pháp phát triển vốn từ cho trẻ mẫu 

giáo 3-4 tuổi thông qua hoạt động 

làm quen với thơ 

71.  

Đại học Một số biện pháp phát 

triển vốn từ cho trẻ mẫu 

giáo 5-6 tuổi thông qua 

hoạt động làm quen với 

truyện 

Trần Thị Hoài Thương Nguyễn Thị Ngọc Tâm 

Phân tích thực trạng và đề xuất biện 

pháp phát triển vốn từ cho trẻ mẫu 

giáo 5-6 tuổi thông qua hoạt động 

làm quen với truyện 

72.  

Đại học Một số kinh nghiệm 

quản lý nhóm trẻ, 

trường mầm non tư thục 

hiệu quả tại thành phố 

Thủ Dầu Một - Bình 

Dương 

Nguyễn Thị Thùy Linh Vũ Thị Nhân 

Phân tích thực trạng và đề xuất  

những kinh nghiệm quản lý nhóm 

trẻ, trường mầm non tư thục hiệu 

quả tại thành phố Thủ Dầu Một - 

Bình Dương 

73.  

Đại học Thiết kế trò chơi học tập 

để phát triển tư duy 

logic cho trẻ mẫu giáo 

4-5 tuổi trong hoạt động 

làm quen với toán 

Trần Thị Thùy Linh 
Vũ Thị Nhân 

Phân tích thực trạng và thiết kế trò 

chơi học tập để phát triển tư duy 

logic cho trẻ mẫu giáo 4-5 tuổi trong 

hoạt động làm quen với toán 

74.  

Đại học Giáo dục kỹ năng hoạt 

động nhóm cho trẻ 5-6 

tuổi trong hoạt động có 

chủ đích. Phương pháp 

tổ chức hoạt động âm 

Trần Thị Mai 
Vũ Thị Nhân 

Phân tích thực trạng và đề xuất giải 

pháp nhằm giáo dục kỹ năng hoạt 

động nhóm cho trẻ 5-6 tuổi trong 

hoạt động có chủ đích, cụ thể ở việc 

tổ chức hoạt động âm nhạc ở trường 



nhạc ở trường mầm non mầm non 

75.  Đại học 

Giáo dục kỹ năng hợp 

tác cho trẻ 5-6 tuổi trong 

trò chơi đóng kịch ở 

trường mầm non 

Trương Thị Quỳnh Mai 
Vũ Thị Nhân 

Phân tích thực trạng và đề xuất giải 

pháp nhằm giáo dục kỹ năng hợp tác 

cho trẻ 5-6 tuổi trong trò chơi đóng 

kịch ở trường mầm non 

76.  

Đại học Giáo dục kỹ năng hợp 

tác cho trẻ 3-4 tuổi trong 

trò chơi đóng kịch ở 

trường mầm non 

Đặng Thị Mộng 
Vũ Thị Nhân 

Phân tích thực trạng và đề xuất giải 

pháp nhằm giáo dục kỹ năng hợp tác 

cho trẻ 3-4 tuổi trong trò chơi đóng 

kịch ở trường mầm non 

77.  

Đại học Giáo dục kỹ năng hợp 

tác cho trẻ 5-6 tuổi trong 

hoạt động có chủ đích. 

Phương pháp tổ chức 

hoạt động phát triển 

ngôn gữ cho trẻ ở 

trường mầm non 

Nguyễn Thị Hằng Nga 
Vũ Thị Nhân 

Phân tích thực trạng và đề xuất giải 

pháp nhằm giáo dục kỹ năng hợp tác 

cho trẻ 5-6 tuổi trong hoạt động có 

chủ đích. Phương pháp tổ chức hoạt 

động phát triển ngôn gữ cho trẻ ở 

trường mầm non 

78.  

Đại học Kỹ năng tự phục vụ cần 

trang bị cho trẻ lứa tuổi 

nhà trẻ 

Tăng Thị Trường Nhi 
Vũ Thị Nhân 

Phân tích, chọn lọc, chứng minh 

những kỹ năng tự phục vụ cần trang 

bị cho trẻ lứa tuổi nhà trẻ 

79.  

Đại học Giáo dục kỹ năng hợp 

tác cho trẻ 4-5 tuổi trong 

trò chơi đóng kịch ở 

Nguyễn Huỳnh Như 
Vũ Thị Nhân 

Phân tích thực trạng và đề xuất giải 

pháp nhằm giáo dục kỹ năng hợp tác 

cho trẻ 4-5 tuổi trong trò chơi đóng 



trường mầm non kịch ở trường mầm non 

80.  Đại học 

Giáo dục kỹ năng hoạt 

động nhóm cho trẻ 4-5 

tuổi trong hoạt động có 

chủ đích. Phương pháp 

tổ chức hoạt động âm 

nhạc ở trường mầm non 

Nguyễn Hồng Phương 
Vũ Thị Nhân 

Phân tích thực trạng và đề xuất giải 

pháp nhằm giáo dục kỹ năng hoạt 

động nhóm cho trẻ 4-5 tuổi trong 

hoạt động có chủ đích. Phương pháp 

tổ chức hoạt động âm nhạc ở trường 

mầm non 

81.  

Đại học Giáo dục kỹ năng hoạt 

động nhóm cho trẻ 3-4 

tuổi trong hoạt động có 

chủ đích. Phương pháp 

tổ chức hoạt động âm 

nhạc ở trường mầm non 

Phan Thị Thu Thủy 
Vũ Thị Nhân 

Phân tích thực trạng và đề xuất giải 

pháp nhằm giáo dục kỹ năng hoạt 

động nhóm cho trẻ 3-4 tuổi trong 

hoạt động có chủ đích. Phương pháp 

tổ chức hoạt động âm nhạc ở trường 

mầm non 

82.  

Đại học Một số biện pháp giáp 

dục ý thức  bảo vệ môi 

trường cho học sinh tại 

trường mầm non Tân 

Hưng Huyện Bàu Bàng 

Tỉnh Bình Dương 

Trần Thị Tuyết 
Trần Văn Trung 

Phân tích thực trạng và đề xuất biện 

pháp giáp dục ý thức  bảo vệ môi 

trường cho học sinh tại trường mầm 

non Tân Hưng Huyện Bàu Bàng 

Tỉnh Bình Dương 

83.  

Đại học Biện pháp giáo dục đạo 

đức cho trẻ từ 5 đến 6 

tuổi tại trường mầm non 

Ngô Thời Nhiệm TP. 

Nguyễn Thị Thắm Tươi 
Trần Văn Trung 

Phân tích thực trạng và đề xuất biện 

pháp giáo dục đạo đức cho trẻ từ 5 

đến 6 tuổi tại trường mầm non Ngô 

Thời Nhiệm TP. Thủ Dầu Một Tỉnh 



Thủ Dầu Một Tỉnh Bình 

Dương 

Bình Dương 

84.  

Đại học Một số biện pháp giáo 

dục kỹ năng sống cho 

trẻ từ 5 đến 6 tuổi ở 

trường mầm non Huỳnh 

Thị Chấu TX Tân Uyên 

Tỉnh Bình Dương 

Nguyễn Ngọc Thanh 
Trần Văn Trung 

Phân tích thực trạng và đề xuất biện 

pháp giáo dục kỹ năng sống cho trẻ 

từ 5 đến 6 tuổi ở trường mầm non 

Huỳnh Thị Chấu TX Tân Uyên Tỉnh 

Bình Dương 

85.  

Đại học Biện pháp hình thành 

biểu tượng kích thước 

thông qua hoạt động 

ngoài trời cho trẻ từ  4 

đến 5 tuổi tại trường 

mầm non 13/3 Huyện 

Dầu Tiếng Tỉnh Bình 

Dương 

Lê Xuân Thảo 
Trần Văn Trung 

Phân tích thực trạng và đề xuất biện 

pháp hình thành biểu tượng kích 

thước thông qua hoạt động ngoài 

trời cho trẻ từ  4 đến 5 tuổi tại 

trường mầm non 13/3 Huyện Dầu 

Tiếng Tỉnh Bình Dương 

86.  Đại học 

Biện pháp phát huy tính 

sáng tạo thông qua hoạt 

động xé dán cho trẻ từ 5 

đến 6 tuổi tại Trường 

Mầm Non Ngô Thời 

Diệp Tp Thủ Dầu Một 

Tỉnh Bình Dương 

Nguyễn Thị Thu Thảo 
Trần Văn Trung 

Phân tích thực trạng và đề xuất biện 

pháp phát huy tính sáng tạo thông 

qua hoạt động xé dán cho trẻ từ 5 

đến 6 tuổi tại Trường Mầm Non 

Ngô Thời Diệp Tp Thủ Dầu Một 

Tỉnh Bình Dương 



87.  

Đại học Một số biện pháp rèn 

luyện kỹ năng làm việc 

nhóm thông qua hoạt 

động trò chơi cho trẻ từ 

4 đến 5 tuổi tại trường 

mầm non Ngô Thời 

Diệp, TP Thủ Dầu Một 

Tỉnh Bình Dương 

Trần Thị Hồng Thắm 
Trần Văn Trung 

Phân tích thực trạng và đề xuất biện 

pháp rèn luyện kỹ năng làm việc 

nhóm thông qua hoạt động trò chơi 

cho trẻ từ 4 đến 5 tuổi tại trường 

mầm non Ngô Thời Diệp, TP Thủ 

Dầu Một Tỉnh Bình Dương 

88.  

Đại học Biện pháp chăm sóc sức 

khỏe thể chất cho trẻ 24-

36 tháng tại trường mầm 

non Ngô Thời Nhiệm, 

thành phố Thủ Dầu Một, 

Tỉnh Bình Dương. 

Chu Phan Kim Thoa 
Trần Văn Trung 

Phân tích thực trạng và đề xuất biện 

pháp chăm sóc sức khỏe thể chất 

cho trẻ 24-36 tháng tại trường mầm 

non Ngô Thời Nhiệm, thành phố 

Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương. 

89.  

Đại học Một số biện pháp rèn 

luyện phát âm thông qua 

hoạt động làm quen với 

thơ cho trẻ từ 3 đến 4 

tuổi tại trường mầm non 

Hoa Sen, TX Tân Uyên 

Tỉnh Bình Dương 

Nguyễn Thị Thu 
Trần Văn Trung 

Phân tích thực trạng và đề xuất biện 

pháp rèn luyện phát âm thông qua 

hoạt động làm quen với thơ cho trẻ 

từ 3 đến 4 tuổi tại trường mầm non 

Hoa Sen, TX Tân Uyên Tỉnh Bình 

Dương 

90.  

Đại học Thực trạng kỹ năng giao 

tiếp sư phạm của giáo 

viên đối với học sinh tại 

Phan Thị Hoài Thu 
Trần Văn Trung 

Mô tả, phân tích, đánh giá thực trạng 

kỹ năng giao tiếp sư phạm của giáo 

viên đối với học sinh tại trường 



trường mầm non Hoa 

Ban Đỏ 3  TX Dĩ An 

Tỉnh Bình Dương 

mầm non Hoa Ban Đỏ 3  TX Dĩ An 

Tỉnh Bình Dương 

91.  Đại học 

Biện pháp giáo dục ý 

thức an toàn giao thông 

cho trẻ từ 3 đến 4 tuổi 

tại trường mầm non Hoa 

Hồng 3 TX Dĩ An tỉnh 

Bình Dương 

     Chu Kim Thoa                                                                      
Trần Văn Trung 

Phân tích thực trạng và đề xuất iện 

pháp giáo dục ý thức an toàn giao 

thông cho trẻ từ 3 đến 4 tuổi tại 

trường mầm non Hoa Hồng 3 TX Dĩ 

An tỉnh Bình Dương 

92.  

Đại học " Biện pháp tổ chức trò 

chơi đóng vai theo chủ 

đề cho trẻ mẫu giáo 3-4 

tuổi ở trường Mầm Non 

Hoa Phượng" 

Nguyễn Thị Thu Ngân 
Nguyễn Thị Ngọc Hân 

Phân tích thực trạng và đề xuất biện 

pháp tổ chức trò chơi đóng vai theo 

chủ đề cho trẻ mẫu giáo 3-4 tuổi ở 

trường Mầm Non Hoa Phượng" 

93.  

Đại học "Tìm hiểu lao động của 

người giáo viên nhà trẻ 

tại trường mầm non Hoa 

Phượng tại thành phố 

TDM, Bình Dương" 

Phạm Thị Yến Nhi 
Nguyễn Thị Ngọc Hân 

Phân tích, đánh giá, đưa ra đề xuất 

về lao động của người giáo viên nhà 

trẻ tại trường mầm non Hoa Phượng 

tại thành phố TDM, Bình Dương" 

94.  

Đại học Tìm hiểu biện pháp giao 

tiếp với phụ huynh trẻ 4 

-5 tuổi trong trường 

mầm non Hòa Phú - 

Lê Thị Mai Thy 
Nguyễn Thị Ngọc Hân 

Phân tích thực trạng và đề xuất biện 

pháp giao tiếp với phụ huynh trẻ 4 -

5 tuổi trong trường mầm non Hòa 

Phú - Huyện Củ Chi - TP Hồ Chí 



Huyện Củ Chi - TP Hồ 

Chí Minh  

Minh  

95.  

Đại học Một số biện pháp khắc 

phục biếng ăn ở trẻ từ 3 

đến 4 tuổi tại trường 

mầm non Thạnh Hội - 

Tân Uyên - Bình Dương 

Nguyễn Lệ Ngọc Trầm 
Nguyễn Thị Ngọc Hân 

Phân tích thực trạng và đề xuất biện 

pháp khắc phục biếng ăn ở trẻ từ 3 

đến 4 tuổi tại trường mầm non 

Thạnh Hội - Tân Uyên - Bình 

Dương 

96.  Đại học 

" Tìm hiểu biện pháp 

giao tiếp với phụ huynh 

trẻ từ 5 - 6 tuổi trong 

trường mầm non Lê Thị 

Trung, Tp TDM, Bình 

Dương". 

Nguyễn Thị Bảo Trân 
Nguyễn Thị Ngọc Hân 

Phân tích thực trạng và đề xuất biện 

pháp giao tiếp với phụ huynh trẻ từ 

5 - 6 tuổi trong trường mầm non Lê 

Thị Trung, Tp TDM, Bình Dương 

97.  

Đại học Những khó khăn của 

giáo viên mầm non khi 

giao tiếp với trẻ lứa tuổi 

mẫu giáo 3-4 tuổi 

Nguyễn Thị Hà 
Bùi Thị Nguyên Hảo 

Phân tích, đánh giá, đề xuất giải 

hướng giải quyết những khó khăn 

của giáo viên mầm non khi giao tiếp 

với trẻ lứa tuổi mẫu giáo 3-4 tuổi 

98.  

Đại học Một vài giải pháp nâng 

cao kỹ năng điều khiển 

cảm xúc cho giáo viên 

mầm non trong quá trình 

giao tiếp giữa cô với trẻ 

lứa tuổi 4-5 

Vũ Thị Hiền 
Bùi Thị Nguyên Hảo 

Phân tích thực trạng và đề xuất giải 

pháp nâng cao kỹ năng điều khiển 

cảm xúc cho giáo viên mầm non 

trong quá trình giao tiếp giữa cô với 

trẻ lứa tuổi 4-5 



99.  

Đại học Một vài giải pháp nâng 

cao kỹ năng điều khiển 

cảm xúc cho giáo viên 

mầm non trong quá trình 

giao tiếp giữa cô với trẻ 

lứa tuổi 18-24 tháng 

Dương Thị Bích Hiếu 
Bùi Thị Nguyên Hảo 

Phân tích thực trạng và đề xuất giải 

pháp nâng cao kỹ năng điều khiển 

cảm xúc cho giáo viên mầm non 

trong quá trình giao tiếp giữa cô với 

trẻ lứa tuổi 18-24 tháng 

100.  

Đại học Một vài ngiải pháp nâng 

cao kỹ năng điều khiển 

cảm xúc cho giáo viên 

mầm non trong quá trình 

giao tiếp giữa cô với trẻ 

lứa tuổi 5-6 

Đồng Tiểu Hoa 
Bùi Thị Nguyên Hảo 

Phân tích thực trạng và đề xuất ngiải 

pháp nâng cao kỹ năng điều khiển 

cảm xúc cho giáo viên mầm non 

trong quá trình giao tiếp giữa cô với 

trẻ lứa tuổi 5-6 

101.  Đại học 

Những khó khăn của 

giáo viên mầm non khi 

giao tiếp với trẻ lứa tuổi 

nhà trẻ 18-24 tháng 

Ngô Thị Hạ Mỹ 
Bùi Thị Nguyên Hảo 

Phân tích, đánh giá, đề xuất giải 

hướng giải quyết những khó khăn 

của giáo viên mầm non khi giao tiếp 

với trẻ lứa tuổi nhà trẻ 18-24 tháng 

102.  

Đại học Thiết kế kế hoạch hoạt 

động nhận biết tập nói 

theo chủ đề cho trẻ nhà 

trẻ tại trường mầm non 

Sao Mai 

Nguyễn Thị Trà My 
Nguyễn Thị Ngọc Diệp 

Phân tích và thiết kế kế hoạch hoạt 

động nhận biết tập nói theo chủ đề 

cho trẻ nhà trẻ tại trường mầm non 

Sao Mai 

103.  
Đại học Thiết kế một số bài tập 

làm quen chữ viết cho 
Nguyễn Yến Nhi 

Nguyễn Thị Ngọc Diệp 
Phân tích và thiết kế một số bài tập 

làm quen chữ viết cho trẻ 5-6 tuổi 



trẻ 5-6 tuổi tại trường 

mầm non tư thục Kim 

Hoàng  

tại trường mầm non tư thục Kim 

Hoàng  

104.  

Đại học Một số biện pháp dạy 

trẻ nói đúng ngữ pháp 

cho trẻ 4-5 tuổi tại 

trường mầm non tư thục 

Tuổi Tiên 

Nguyễn Thị Hồng Nhung 
Nguyễn Thị Ngọc Diệp 

Phân tích, đánh giá, đề xuất giải 

hướng giải quyết biện pháp dạy trẻ 

nói đúng ngữ pháp cho trẻ 4-5 tuổi 

tại trường mầm non tư thục Tuổi 

Tiên 

105.  

Đại học Một số biện pháp phát 

triển vốn từ cho trẻ mẫu 

giáo nhà trẻ tại trường 

mầm non Sao Mai 

Nguyễn Hồng Phúc 
Nguyễn Thị Ngọc Diệp 

Phân tích, đánh giá, đề xuất giải 

hướng giải quyết biện pháp phát 

triển vốn từ cho trẻ mẫu giáo nhà trẻ 

tại trường mầm non Sao Mai 

106.  Đại học 

Thiết kế kế hoạch hoạt 

động làm quen chữ cái 

mới theo chủ đề cho trẻ 

5-6 tuổi tại trường mầm 

non tư thục Hoa Anh 

Đào 

Trần Thị Hồng Phượng 
Nguyễn Thị Ngọc Diệp 

Phân tích và thiết kế kế hoạch hoạt 

động làm quen chữ cái mới theo chủ 

đề cho trẻ 5-6 tuổi tại trường mầm 

non tư thục Hoa Anh Đào 

107.  

Đại học Thiết kế bài tập nhằm 

hình thành biểu tượng 

hình dạng cho trẻ 4-5 

tuổi 

Phạm Ngọc Thùy 
Nguyễn Thị Hoàng Vi 

Phân tích và thiết kế bài tập nhằm 

hình thành biểu tượng hình dạng cho 

trẻ 4-5 tuổi 



108.  

Đại học Thiết kế bài tập nhằm 

hình thành biểu tượng 

hình dạng cho trẻ 5-6 

tuổi 

Trần Thanh Thủy 
Nguyễn Thị Hoàng Vi 

Phân tích và thiết kế bài tập nhằm 

hình thành biểu tượng hình dạng cho 

trẻ 5-6 tuổi 

109.  

Đại học Thiết kế bài tập nhằm 

hình thành biểu tượng 

kích thước cho trẻ 3-4 

tuổi 

Đậu Thị Trang 
Nguyễn Thị Hoàng Vi 

Phân tích và hiết kế bài tập nhằm 

hình thành biểu tượng kích thước 

cho trẻ 3-4 tuổi 

110.  

Đại học Thiết kế bài tập nhằm 

hình thành biểu tượng 

kích thước cho trẻ 4-5 

tuổi 

Nguyễn Thị Trang 
Nguyễn Thị Hoàng Vi 

Phân tích và hiết kế bài tập nhằm 

hình thành biểu tượng kích thước 

cho trẻ 4-5 tuổi 

111.  Đại học 

Một số biện pháp phòng 

chống bệnh béo phì 

thông qua hoạt động 

giáo dục thể chất ở trẻ 

3-4 tuổi tại trường mầm 

non ngôi nhà nhỏ 

Bùi Thị Thùy Hương 
Ninh Thị Thúy Nga 

Phân tích, đánh giá, đề xuất biện 

pháp phòng chống bệnh béo phì 

thông qua hoạt động giáo dục thể 

chất ở trẻ 3-4 tuổi tại trường mầm 

non ngôi nhà nhỏ 

112.  

Đại học Một số biện pháp phát 

triển vốn từ thông qua 

hoạt động làm quen với 

môi trường xung quanh 

cho trẻ 3-4 tuổi tại 

Hoàng Thị Liên 
Ninh Thị Thúy Nga 

Phân tích, đánh giá, đề xuất biện 

pháp phát triển vốn từ thông qua 

hoạt động làm quen với môi trường 

xung quanh cho trẻ 3-4 tuổi tại 

trường MN Võ Thị Sáu, Dĩ An, 



trường MN Võ Thị Sáu, 

Dĩ An, Bình Dương 

Bình Dương 

113.  

Đại học Biện pháp giáo dục kỹ 

năng tự phục vụ cho trẻ 

3 -4 tuổi thông qua hoạt 

động vui chơi tại trường 

MN Ban Mai 

Phạm Hoài Linh 
Ninh Thị Thúy Nga 

Phân tích, đánh giá, đề xuất iện pháp 

giáo dục kỹ năng tự phục vụ cho trẻ 

3 -4 tuổi thông qua hoạt động vui 

chơi tại trường MN Ban Mai 

114.  

Đại học Một số biện pháp phòng 

chống bệnh béo phì 

thông qua hoạt động 

giáo dục thể chất ở trẻ 5 

- 6 tuổi tại trường mầm 

non ngôi nhà nhỏ 

Nông Thị Loan 
Ninh Thị Thúy Nga 

Phân tích, đánh giá, đề xuất biện 

pháp phòng chống bệnh béo phì 

thông qua hoạt động giáo dục thể 

chất ở trẻ 5 - 6 tuổi tại trường mầm 

non ngôi nhà nhỏ 

115.  

Đại học Một số biện pháp phòng 

chống béo phì thông qua 

hoạt động giáo dục thể 

chất ở trẻ 24 - 36 tháng 

tại trường Mầm non 

Ngôi Nhà Nhỏ 

Nguyễn Thị Ly 
Ninh Thị Thúy Nga 

Phân tích, đánh giá, đề xuất biện 

pháp phòng chống béo phì thông 

qua hoạt động giáo dục thể chất ở 

trẻ 24 - 36 tháng tại trường Mầm 

non Ngôi Nhà Nhỏ 

116.  Đại học 

Biện pháp giáo dục kỹ 

năng tự phục vụ cho trẻ 

mẫu giáo 4- 5 tuổi thông 

qua chế độ sinh hoạt 

Nguyễn Thị Minh Lài 
Đỗ Thị Quỳnh Ngọc 

Phân tích, đánh giá, đề xuất biện 

pháp giáo dục kỹ năng tự phục vụ 

cho trẻ mẫu giáo 4- 5 tuổi thông qua 

chế độ sinh hoạt hằng ngày. 



hằng ngày. 

117.  

Đại học Biện pháp giáo dục kỹ 

năng tự phục vụ cho trẻ 

mẫu giáo 3- 4 tuổi thông 

qua chế độ sinh hoạt 

hằng ngày. 

Đặng Thị Tuyết Lan 
Đỗ Thị Quỳnh Ngọc 

Phân tích, đánh giá, đề xuất biện 

pháp giáo dục kỹ năng tự phục vụ 

cho trẻ mẫu giáo 3- 4 tuổi thông qua 

chế độ sinh hoạt hằng ngày. 

118.  

Đại học Một số biện pháp phát 

triển ngôn ngữ mạch lạc 

cho trẻ 5- 6 tuổi thông 

qua hoạt động kể 

chuyện sáng tạo ở 

trường Mầm Non Hoa 

Thủy Tiên, thị xã Tân 

Uyên, tỉnh Bình Dương. 

Nguyễn Thị Kim Lan 
Đỗ Thị Quỳnh Ngọc 

Phân tích, đánh giá, đề xuất biện 

pháp phát triển ngôn ngữ mạch lạc 

cho trẻ 5- 6 tuổi thông qua hoạt 

động kể chuyện sáng tạo ở trường 

Mầm Non Hoa Thủy Tiên, thị xã 

Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. 

119.  

Đại học Biện pháp phát triển cấu 

trúc câu cho trẻ 4- 5 tuổi 

thông qua hoạt động kể 

chuyện. 

Phạm Thị Thúy Mai 
Đỗ Thị Quỳnh Ngọc 

Phân tích, đánh giá, đề xuất biện 

pháp phát triển cấu trúc câu cho trẻ 

4- 5 tuổi thông qua hoạt động kể 

chuyện. 

120.  

Đại học Biện pháp tổ chức hoạt 

động vận động theo 

nhạc nhằm phát triển 

khả năng cảm thụ âm 

nhạc cho trẻ mẫu giáo 5- 

Võ Hà Tuyết Như 
Đỗ Thị Quỳnh Ngọc 

Phân tích, đánh giá, đề xuất biện 

pháp tổ chức hoạt động vận động 

theo nhạc nhằm phát triển khả năng 

cảm thụ âm nhạc cho trẻ mẫu giáo 

5- 6 tuổi tại trường mầm non Hoa 



6 tuổi tại trường mầm 

non Hoa Mai, Thành 

phố Thủ Dầu Một, tỉnh 

Bình Dương. 

Mai, Thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh 

Bình Dương. 

121.  Đại học 

Thiết kế một số trò chơi 

vận động nhằm phát 

triển vận động chạy cho 

trẻ 4- 5 tuổi tại Trường 

mầm non Hướng Dương 

Nguyễn Thị Thủy 
Trần Thị Phương Anh 

Phân tích và thiết kế một số trò chơi 

vận động nhằm phát triển vận động 

chạy cho trẻ 4- 5 tuổi tại Trường 

mầm non Hướng Dương 

122.  

Đại học Một số biện pháp tổ 

chức trò chơi vận động 

nhằm phát triển  vận 

động chạy cho trẻ 3-4 

tuổi ở trường mầm non 

Huỳnh Thị Chấu 

Đoàn Thị Thùy Trang 
Trần Thị Phương Anh 

Phân tích, đánh giá, đề xuất biện 

pháp tổ chức trò chơi vận động 

nhằm phát triển  vận động chạy cho 

trẻ 3-4 tuổi ở trường mầm non 

Huỳnh Thị Chấu 

123.  

Đại học  Một số biện pháp tổ 

chức trò chơi vận động 

nhằm phát triển vận 

động chạy cho trẻ 5-6 

tuổi ở trường mầm non 

Huỳnh Thị Chấu 

Trần Thị Thu Trang 
Trần Thị Phương Anh 

 Phân tích, đánh giá, đề xuất biện 

pháp tổ chức trò chơi vận động 

nhằm phát triển vận động chạy cho 

trẻ 5-6 tuổi ở trường mầm non 

Huỳnh Thị Chấu 

124.  
Đại học Một số biện pháp tổ 

chức trò chơi vận động 
Lâm Thị Hồng Vi 

Trần Thị Phương Anh 
Phân tích, đánh giá, đề xuất biện 

pháp tổ chức trò chơi vận động 



nhằm phát triển vận 

động chạy cho trẻ 4-5 

tuổi ở trường mầm non 

Hoa Sen 

nhằm phát triển vận động chạy cho 

trẻ 4-5 tuổi ở trường mầm non Hoa 

Sen 

125.  

Đại học Một số biện pháp tổ 

chức trò chơi vận động 

nhằm phát triển vận 

động nhảy-bật cho trẻ 5-

6 tuổi ở trường mầm 

non Huỳnh Thị Chấu 

Võ Thị Như Ý 
Trần Thị Phương Anh 

Phân tích, đánh giá, đề xuất biện 

pháp tổ chức trò chơi vận động 

nhằm phát triển vận động nhảy-bật 

cho trẻ 5-6 tuổi ở trường mầm non 

Huỳnh Thị Chấu 

126.  Đại học 

Đề xuất một số biện 

pháp nhằm phát triển bài 

tập phát triển chung cho 

trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi 

trong hoạt động thể dục 

giờ học tại trường mầm 

non Huỳnh Thị Chấu 

Trịnh Thị Minh Trâm 
Nguyễn Thị Hồng 

Phân tích, đánh giá, đề xuất biện 

pháp nhằm phát triển bài tập phát 

triển chung cho trẻ mẫu giáo 5-6 

tuổi trong hoạt động thể dục giờ học 

tại trường mầm non Huỳnh Thị 

Chấu 

127.  

Đại học Đề xuất một số biện 

pháp giáo dục đạo đức 

cho trẻ mẫu giaoso 5-6 

tuổi thông qua hoạt 

động vui chơi ở trường 

mầm non Huỳnh Thị 

Nguyễn Thị Thanh Trúc 
Nguyễn Thị Hồng 

Phân tích, đánh giá, đề xuất một số 

biện pháp giáo dục đạo đức cho trẻ 

mẫu giaoso 5-6 tuổi thông qua hoạt 

động vui chơi ở trường mầm non 

Huỳnh Thị Chấu 



Chấu 

128.  

Đại học Đề xuất một số biện 

pháp phát triển bài tập 

phát triển chung cho trẻ 

mẫu giáo 4-5 tuổi trong 

hoạt động thể dục giờ 

học tại trường mầm non 

Tân Hiệp, thị xã Tân 

Uyên, tỉnh Bình Dương 

Nguyễn Thị Kim Uyên 
Nguyễn Thị Hồng 

Phân tích, đánh giá, đề xuất một số 

biện pháp phát triển bài tập phát 

triển chung cho trẻ mẫu giáo 4-5 

tuổi trong hoạt động thể dục giờ học 

tại trường mầm non Tân Hiệp, thị xã 

Tân Uyên, tỉnh Bình Dương 

129.  

Đại học Đề xuất một số biện 

pháp nhằm phát triển trò 

chơi vận động trong 

hoạt động thể dục giờ 

học cho trẻ mẫu giáo 4-

5 tuổi tại trường Mầm 

non Tân Hiệp 

Đặng Thị Thu Vân 
Nguyễn Thị Hồng 

Phân tích, đánh giá, đề xuất một số 

biện pháp nhằm phát triển trò chơi 

vận động trong hoạt động thể dục 

giờ học cho trẻ mẫu giáo 4-5 tuổi tại 

trường Mầm non Tân Hiệp 

130.  

Đại học Đề xuất một số biện 

pháp nhằm phát triển trò 

chơi vận động trong 

hoạt động thể dục giờ 

học cho trẻ mẫu giáo 5-

6 tuổi tại trường Mầm 

non Huỳnh Thị Chấu 

Nguyễn Lâm Vy Vân 
Nguyễn Thị Hồng 

Phân tích, đánh giá, đề xuất một số 

biện pháp nhằm phát triển trò chơi 

vận động trong hoạt động thể dục 

giờ học cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi tại 

trường Mầm non Huỳnh Thị Chấu 



131.  Đại học 

Thiết kế một số trò chơi 

học tập nhằm phát triển 

nhận thức cho trẻ mẫu 

giáo 5 – 6 tuổi thông 

qua hoạt động làm quen 

với toán ở trường mầm 

non Ánh Bình Minh 2. 

Lê Hồng Thanh Ngân 
Nguyễn Thị Hiền 

Phân tích và thiết kế một số trò chơi 

học tập nhằm phát triển nhận thức 

cho trẻ mẫu giáo 5 – 6 tuổi thông 

qua hoạt động làm quen với toán ở 

trường mầm non Ánh Bình Minh 2. 

132.  

Đại học Một số biện pháp phát 

triển ngôn ngữ mạch lạc 

thông qua hoạt động 

khám phá MTXQ cho 

trẻ 4 – 5 tuổi ở trường 

MN Ánh Bình Minh 2. 

Lương Thị Như Ngọc 
Nguyễn Thị Hiền 

Một số biện pháp phát triển ngôn 

ngữ mạch lạc thông qua hoạt động 

khám phá MTXQ cho trẻ 4 – 5 tuổi 

ở trường MN Ánh Bình Minh 2. 

133.  

Đại học Thiết kế một số trò chơi 

học tập nhằm phát triển 

vốn từ cho trẻ mẫu giáo 

4 – 5 tuổi ở trường MN 

Ánh Bình Minh 2. 

Phan Lam Ngọc 
Nguyễn Thị Hiền 

Thiết kế một số trò chơi học tập 

nhằm phát triển vốn từ cho trẻ mẫu 

giáo 4 – 5 tuổi ở trường MN Ánh 

Bình Minh 2. 

134.  

Đại học Một số biện pháp giáo 

dục kỹ năng sống cho 

trẻ mẫu giáo 5 – 6 tuổi 

thông qua hoạt động làm 

quen tác phẩm văn học 

ở trường MN Ánh Bình 

Võ Phương Ngọc 
Nguyễn Thị Hiền 

Một số biện pháp giáo dục kỹ năng 

sống cho trẻ mẫu giáo 5 – 6 tuổi 

thông qua hoạt động làm quen tác 

phẩm văn học ở trường MN Ánh 

Bình Minh 2. 



Minh 2. 

135.  

Đại học Một số biện pháp phát 

triển ngôn ngữ mạch lạc 

thông qua hoạt động làm 

quen văn học cho trẻ 4 – 

5 tuổi ở trường MN Ánh 

Bình Minh 2. 

Nguyễn Thị Hồng Nhung 
Nguyễn Thị Hiền 

Phân tích, đánh giá, đề xuất biện 

pháp phát triển ngôn ngữ mạch lạc 

thông qua hoạt động làm quen văn 

học cho trẻ 4 – 5 tuổi ở trường MN 

Ánh Bình Minh 2. 

136.  Đại học 

Biện pháp giáo dục kĩ 

năng bảo vệ môi trường 

thông qua hoạt động học 

tập cho trẻ mẫu giáo 5-6 

tuổi ở trường mầm non 

Hoa Trạng Nguyên, 

thành phố Thủ Dầu Một, 

tỉnh Bình Dương 

Nguyễn Thị Quỳnh Giao 
Tăng Phương Tuyết 

Phân tích, đánh giá, đề xuất biện 

pháp giáo dục kĩ năng bảo vệ môi 

trường thông qua hoạt động học tập 

cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi ở trường 

mầm non Hoa Trạng Nguyên, thành 

phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương 

137.  

Đại học Một số biện pháp nâng 

cao việc phát triển ngôn 

ngữ cho trẻ 4-5 tuổi 

thông qua hoạt động làm 

quen văn học cho trẻ 

mầm non tại trường 

Mầm non Hoa Cúc 1, thị 

xã Thuận An, tỉnh Bình 

Nguyễn Thị Kim Hà 
Tăng Phương Tuyết 

Phân tích, đánh giá, đề xuất một số 

biện pháp nâng cao việc phát triển 

ngôn ngữ cho trẻ 4-5 tuổi thông qua 

hoạt động làm quen văn học cho trẻ 

mầm non tại trường Mầm non Hoa 

Cúc 1, thị xã Thuận An, tỉnh Bình 

Dương 



Dương 

138.  

Đại học Hình thành những biểu 

tượng về hình khối cho 

trẻ 5-6 tuổi thông qua 

trò chơi học tập ở 

trường mầm non Hoa 

Cúc 1, thị xã Thuận An. 

Tỉnh Bình Dương 

Võ Thị Thanh Hảo 
Tăng Phương Tuyết 

Phân tích, đánh giá, đề xuất những 

giải pháp nhằm hình thành những 

biểu tượng về hình khối cho trẻ 5-6 

tuổi thông qua trò chơi học tập ở 

trường mầm non Hoa Cúc 1, thị xã 

Thuận An. Tỉnh Bình Dương 

139.  

Đại học Hình thành kỹ năng giao 

tiếp cho trẻ 4-5 tuổi 

thông qua hoạt động âm 

nhạc tại trường Mầm 

non Tuổi Ngọc, thành 

phố Thủ Dầu Một, tỉnh 

Bình Dương 

Nguyễn Thị Hiền 
Tăng Phương Tuyết 

Phân tích, đánh giá, đề xuất những 

giải pháp nhằm hình thành kỹ năng 

giao tiếp cho trẻ 4-5 tuổi thông qua 

hoạt động âm nhạc tại trường Mầm 

non Tuổi Ngọc, thành phố Thủ Dầu 

Một, tỉnh Bình Dương 

140.  

Đại học Giáo dục hành vi giao 

tiếp cho trẻ mẫu giáo 5-

6 tuổi thông qua hoạt 

động tổ chức làm quen 

văn học tại trường mầm 

non Hoa Cúc 1, thị xã 

Thuận An, tỉnh Bình 

Dương 

Phạm Thị Lý 
Tăng Phương Tuyết 

Phân tích, đánh giá, đề xuất những 

giải pháp giáo dục hành vi giao tiếp 

cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi thông qua 

hoạt động tổ chức làm quen văn học 

tại trường mầm non Hoa Cúc 1, thị 

xã Thuận An, tỉnh Bình Dương 



141.  Đại học 

Biện pháp giáo dục hành 

vi văn minh cho trẻ 5-6 

tuổi ở trường mầm non 

Đặng Thị Hoài 
Phan Tú Anh 

Phân tích, đánh giá, đề xuất những 

biện pháp giáo dục hành vi văn 

minh cho trẻ 5-6 tuổi ở trường mầm 

non 

142.  

Đại học 
Biện pháp giáo dục hành 

vi văn minh cho trẻ 3-4 

tuổi ở trường mầm non 

Võ Thị Yến Linh 
Phan Tú Anh 

Phân tích, đánh giá, đề xuất những 

biện pháp giáo dục hành vi văn 

minh cho trẻ 3-4 tuổi ở trường mầm 

non 

143.  

Đại học Biện pháp giáo dục kỹ 

năng giao tiếp cho trẻ 3-

4 tuổi 

Thái Thùy Thanh Thư 
Phan Tú Anh 

Phân tích, đánh giá, đề xuất những 

biện pháp giáo dục kỹ năng giao tiếp 

cho trẻ 3-4 tuổi 

144.  

Đại học Biện pháp giáo dục kỹ 

năng tự bảo vệ cho trẻ 

mầm non 5-6 tuổi 

Lê Thị Tú Trinh 
Phan Tú Anh 

Phân tích, đánh giá, đề xuất những 

biện pháp giáo dục kỹ năng tự bảo 

vệ cho trẻ mầm non 5-6 tuổi 

145.  

Đại học Biện pháp giáo dục kĩ 

năng tự bảo vệ cho trẻ 

Mầm non 4-5 tuổi 

Nguyễn Phương Thảo Vi 
Phan Tú Anh 

Phân tích, đánh giá, đề xuất những 

biện pháp giáo dục kĩ năng tự bảo vệ 

cho trẻ Mầm non 4-5 tuổi 

146.  Đại học 

Biện pháp phòng tránh 

một số tai nạn thường 

gặp ở nhà trẻ tại trường 

Mầm non Tuổi Ngọc, 

thành phố Thủ Dầu Một, 

Trần Thị Kiều Oanh 
Võ Nguyên Đoan Trinh 

Phân tích, đánh giá, đề xuất những 

biện pháp phòng tránh một số tai 

nạn thường gặp ở nhà trẻ tại trường 

Mầm non Tuổi Ngọc, thành phố Thủ 

Dầu Một, tỉnh Bình Dương 



tỉnh Bình Dương 

147.  

Đại học Đề xuất một số biện 

pháp nhằm giảm tỉ lệ trẻ 

3-4 tuổi thừa cân béo 

phì tại trường mầm non 

Huỳnh Thị Chấu, thị xã 

Tân Uyên, tỉnh Bình 

Dương 

Nguyễn Thị Thùy Trang 
Võ Nguyên Đoan Trinh 

Phân tích, đánh giá, đề xuất một số 

biện pháp nhằm giảm tỉ lệ trẻ 3-4 

tuổi thừa cân béo phì tại trường 

mầm non Huỳnh Thị Chấu, thị xã 

Tân Uyên, tỉnh Bình Dương 

148.  

Đại học Biện pháp phòng tránh 

một số tai nạn thường 

gặp ở trẻ 4-5 tuổi tại 

trường mầm non An 

Linh, huyện Phú Giáo, 

tỉnh Bình Dương 

Lê Thị Huyền Trinh 
Võ Nguyên Đoan Trinh 

Phân tích, đánh giá, đề xuất những 

biện pháp phòng tránh một số tai 

nạn thường gặp ở trẻ 4-5 tuổi tại 

trường mầm non An Linh, huyện 

Phú Giáo, tỉnh Bình Dương 

149.  

Đại học Biện pháp phát triển thể 

chất cho trẻ 24-36 tháng 

tuổi tại trường mầm non 

Huỳnh Thị Chấu, thị xã 

Tân Uyên, tỉnh Bình 

Dương 

Nguyễn Thị Hồng Vân 
Võ Nguyên Đoan Trinh 

Phân tích, đánh giá, đề xuất những 

biện pháp phát triển thể chất cho trẻ 

24-36 tháng tuổi tại trường mầm non 

Huỳnh Thị Chấu, thị xã Tân Uyên, 

tỉnh Bình Dương 

150.  

Đại học Giáo dục kỹ năng hợp 

tác cho trẻ 4-5 tuổi 

thông qua trò chơi dân 

Nguyễn Thị Kim Yến 
Hồ Thị Hồng Ái 

Phân tích, đánh giá, đề xuất những 

giải pháp giáo dục kỹ năng hợp tác 

cho trẻ 4-5 tuổi thông qua trò chơi 



gian tại trường Mầm 

non Huỳnh Thị Chấu, 

thị xã Tân Uyên, tỉnh 

Bình Dương 

dân gian tại trường Mầm non Huỳnh 

Thị Chấu, thị xã Tân Uyên, tỉnh 

Bình Dương 

151.  Đại học 

Biện pháp giải quyết 

những vấn đề tâm lý 

thường gặp ở trẻ 5-6 

tuổi 

Đinh Thị Phương Thảo 
Hồ Thị Hồng Ái 

Phân tích, đánh giá, đề xuất những 

biện pháp giải quyết những vấn đề 

tâm lý thường gặp ở trẻ 5-6 tuổi 

152.  

Đại học Biện pháp giải quyết 

những vấn đề tâm lý 

thường gặp ở trẻ 4-5 

tuổi 

Nguyễn Thị Thùy Trang 
Hồ Thị Hồng Ái 

Phân tích, đánh giá, đề xuất những 

biện pháp giải quyết những vấn đề 

tâm lý thường gặp ở trẻ 4-5 tuổi 

153.  

Đại học Biện pháp giải quyết 

những vấn đề tâm lý 

thường gặp ở trẻ 24-36 

tháng 

Ngô Thị Thùy Vân 
Hồ Thị Hồng Ái 

Phân tích, đánh giá, đề xuất những 

biện pháp giải quyết những vấn đề 

tâm lý thường gặp ở trẻ 24-36 tháng 

154.  

Đại học Những giải pháp tạo 

giấc ngủ hiệu quả cho 

trẻ 24-36 tháng 

Lê Thị Xuyến 
Hồ Thị Hồng Ái 

Phân tích, đánh giá, đề xuất những 

giải pháp tạo giấc ngủ hiệu quả cho 

trẻ 24-36 tháng 

155.  

Đại học Một số biện pháp phòng 

chống suy dinh dưỡng 

cho trẻ 24  tháng đến 36  

Lê Hoàng Linh Trang 
Nguyễn Thị Ngọc Tâm 

Phân tích, đánh giá, đề xuất một số 

biện pháp phòng chống suy dinh 

dưỡng cho trẻ 24  tháng đến 36  



tháng tuổi tháng tuổi 

156.  Đại học 

Một số biện pháp tổ 

chức trò chơi vận động 

nhằm phát huy tính tích 

cực vận động cho trẻ 3-

4 tuổi trong hoạt động 

ngoài trời 

Nguyễn Thị Thùy Trang 
Nguyễn Thị Ngọc Tâm 

Phân tích, đánh giá, đề xuất một số 

biện pháp tổ chức trò chơi vận động 

nhằm phát huy tính tích cực vận 

động cho trẻ 3-4 tuổi trong hoạt 

động ngoài trời 

157.  

Đại học Một số biện pháp tổ 

chức trò chơi vận động 

nhằm phát huy tính tích 

cực vận động cho trẻ 4-

5 tuổi trong hoạt động 

ngoài trời 

Lê Thị Trinh 
Nguyễn Thị Ngọc Tâm 

Phân tích, đánh giá, đề xuất một số 

biện pháp tổ chức trò chơi vận động 

nhằm phát huy tính tích cực vận 

động cho trẻ 4-5 tuổi trong hoạt 

động ngoài trời 

158.  

Đại học Một số biện pháp phát 

triển vốn từ cho trẻ mẫu 

giáo 3-4  tuổi thông qua 

hoạt động làm quen với 

truyện 

Nguyễn Thị Kiều Vân 
Nguyễn Thị Ngọc Tâm 

Phân tích, đánh giá, đề xuất một số 

biện pháp phát triển vốn từ cho trẻ 

mẫu giáo 3-4  tuổi thông qua hoạt 

động làm quen với truyện 

159.  

Đại học Một số biện pháp phòng 

chống suy dinh dưỡng 

cho trẻ 12 tháng đến 24 

tháng tuổi 

Nguyễn Thị Ái Vi 
Nguyễn Thị Ngọc Tâm 

Phân tích, đánh giá, đề xuất một số 

biện pháp phòng chống suy dinh 

dưỡng cho trẻ 12 tháng đến 24 tháng 

tuổi 



160.  

Đại học Giáo dục kỹ năng hợp 

tác cho trẻ 4-5 tuổi trong 

hoạt động có chủ đích. 

Phương pháp tổ chức 

hoạt động phát triển 

ngôn ngữ cho trẻ ở 

trường mầm non 

Hoàng Nữ Quỳnh Vi 
Vũ Thị Nhân 

Phân tích, đánh giá, đề xuất những 

giải pháp nhằm giáo dục kỹ năng 

hợp tác cho trẻ 4-5 tuổi trong hoạt 

động có chủ đích. Phương pháp tổ 

chức hoạt động phát triển ngôn ngữ 

cho trẻ ở trường mầm non 

161.  Đại học 

Biện pháp phát triển vốn 

từ thông qua hoạt động 

làm quen môi trường 

xung quanh cho trẻ từ 3 

đến 4 tuổi tại trường 

mầm non Ngô Thời 

Diệp Thành Phố Thủ 

Dầu Một Tỉnh Bình 

Dương 

Lê Thị Tâm 
Trần Văn Trung 

Phân tích, đánh giá, đề xuất những 

biện pháp phát triển vốn từ thông 

qua hoạt động làm quen môi trường 

xung quanh cho trẻ từ 3 đến 4 tuổi 

tại trường mầm non Ngô Thời Diệp 

Thành Phố Thủ Dầu Một Tỉnh Bình 

Dương 

162.  

Đại học Biện pháp giáo dục giới 

tính cho trẻ 5 đến 6 tuổi 

tại trường mầm non Ngô 

Thời Diệp TP Thủ Dầu 

Một Tỉnh Bình Dương 

Vũ Thị Thủy Tiên 
Trần Văn Trung 

Phân tích, đánh giá, đề xuất những 

biện pháp giáo dục giới tính cho trẻ 

5 đến 6 tuổi tại trường mầm non 

Ngô Thời Diệp TP Thủ Dầu Một 

Tỉnh Bình Dương 

163.  

Đại học Biện pháp rèn luyện kỹ 

năng giao tiếp văn hóa 

cho trẻ từ 5 đến 6 tuổi ở 

Lê Nguyễn Thanh Tuyền 
Trần Văn Trung 

Phân tích, đánh giá, đề xuất những 

biện pháp rèn luyện kỹ năng giao 

tiếp văn hóa cho trẻ từ 5 đến 6 tuổi ở 



trường mầm non Tuổi 

Xinh TX Dĩ An tỉnh 

Bình Dương 

trường mầm non Tuổi Xinh TX Dĩ 

An tỉnh Bình Dương 

164.  

Đại học Một số biện pháp phát 

huy tính tích cực thông 

qua hoạt động  góc cho 

trẻ từ 4 đến 5 tuổi tại 

trường mầm non 13/3 

huyện Dầu Tiếng tỉnh 

bình dương 

Lê Thị Thanh Tuyền 
Trần Văn Trung 

Phân tích, đánh giá, đề xuất một số 

biện pháp phát huy tính tích cực 

thông qua hoạt động  góc cho trẻ từ 

4 đến 5 tuổi tại trường mầm non 

13/3 huyện Dầu Tiếng tỉnh bình 

dương 

165.  

Đại học Biện pháp rèn kỹ năng 

tự phục vụ thông qua tổ 

chức giờ ăn cho trẻ từ 4 

đến 5 tuổi tại trường 

mầm non Tân Hưng 

huyện Bàu Bàng tỉnh 

Bình Dương 

Lê Thị Ngọc Tuyết 
Trần Văn Trung 

Phân tích, đánh giá, đề xuất những 

biện pháp rèn kỹ năng tự phục vụ 

thông qua tổ chức giờ ăn cho trẻ từ 4 

đến 5 tuổi tại trường mầm non Tân 

Hưng huyện Bàu Bàng tỉnh Bình 

Dương 

166.  Đại học 

Một số biện pháp giúp 

trẻ 5-6 tuổi cảm thụ 

TPVH tại trường MN 

Lê Thị Trung, Thành 

phố Thủ Dầu Một, Bình 

Dương 

Lê Thị Thanh Trúc 
Nguyễn Thị Ngọc Hân 

Phân tích, đánh giá, đề xuất một số 

biện pháp giúp trẻ 5-6 tuổi cảm thụ 

TPVH tại trường MN Lê Thị Trung, 

Thành phố Thủ Dầu Một, Bình 

Dương 



167.  

Đại học Thực trạng kỹ năng điều 

khiển cảm xúc giữa giáo 

viên mầm non trong quá 

trình giao tiếp giữa cô 

với trẻ lứa tuổi 3-4 

Nguyễn Thị Ánh Nhung 
Bùi Thị Nguyên Hảo 

Mô tả, đánh giá về thực trạng kỹ 

năng điều khiển cảm xúc giữa giáo 

viên mầm non trong quá trình giao 

tiếp giữa cô với trẻ lứa tuổi 3-4 

168.  

Đại học Thiết kế kế hoạch hoạt 

động trò chơi chữ cái 

cho trẻ 5-6 tuổi tại 

trường mầm non tư thục 

Hoa Anh Đào 

Đặng Thị Thanh Tâm 
Nguyễn Thị Ngọc Diệp 

Phân tích và thiết kế kế hoạch hoạt 

động trò chơi chữ cái cho trẻ 5-6 

tuổi tại trường mầm non tư thục Hoa 

Anh Đào 

169.  

Đại học Một số biện pháp phát 

triển ngôn ngữ cho trẻ 4 

- 5 tuổi  thông qua hoạt 

động làm quen với môi 

trường xung quanh  

Đàm Thị Bích Phượng 
Ninh Thị Thúy Nga 

Phân tích, đánh giá, đề xuất một số 

biện pháp phát triển ngôn ngữ cho 

trẻ 4 - 5 tuổi  thông qua hoạt động 

làm quen với môi trường xung 

quanh  

170.  

Đại học Biện pháp giáo dục thói 

quen văn hóa vệ sinh 

cho trẻ mẫu giáo 4-5 

tuổi tại trường Mầm 

Non Tuổi Xanh, Thành 

phố Thủ Dầu Một, Bình 

Dương. 

Trần Thị Ánh Tuyết 
Đỗ Thị Quỳnh Ngọc 

Phân tích, đánh giá, đề xuất những 

biện pháp giáo dục thói quen văn 

hóa vệ sinh cho trẻ mẫu giáo 4-5 

tuổi tại trường Mầm Non Tuổi 

Xanh, Thành phố Thủ Dầu Một, 

Bình Dương. 

171.  Đại học Đề xuất một số biện Trần Ngọc Quý 
Nguyễn Thị Hồng Phân tích, đánh giá, đề xuất một số 



pháp phát triển ngôn 

ngữ cho trẻ thông qua 

hoạt động làm quen văn 

học lứa tuổi 4-5 tuổi tại 

trường mầm non Lê Thị 

Trung 

biện pháp phát triển ngôn ngữ cho 

trẻ thông qua hoạt động làm quen 

văn học lứa tuổi 4-5 tuổi tại trường 

mầm non Lê Thị Trung 

172.  

Đại học Đề xuất một số biện 

pháp phát triển ngôn 

ngữ cho trẻ thông qua 

hoạt động làm quen văn 

học lứa tuổi 3-4 tuổi tại 

trường mầm non Hướng 

Dương 

Lê Ngọc Thanh Tâm 
Nguyễn Thị Hồng 

Phân tích, đánh giá, đề xuất một số 

biện pháp phát triển ngôn ngữ cho 

trẻ thông qua hoạt động làm quen 

văn học lứa tuổi 3-4 tuổi tại trường 

mầm non Hướng Dương 

173.  

Đại học Đề xuất một số biện 

pháp phát triển vận động 

cơ bản cho trẻ mẫu giáo 

5-6 tuổi trong hoạt động 

thể dục giờ học tại 

trường Mầm non Hướng 

Dương 

Huỳnh Thị Ánh Tuyết 
Nguyễn Thị Hồng 

Phân tích, đánh giá, đề xuất một số 

biện pháp phát triển vận động cơ 

bản cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi trong 

hoạt động thể dục giờ học tại trường 

Mầm non Hướng Dương 

174.  

Đại học Đề xuất một số biện 

pháp phát triển ngôn 

ngữ cho trẻ thông qua 

hoạt động làm quen văn 

Huỳnh Thị Ngọc Thảo 
Nguyễn Thị Hồng 

Đề xuất một số biện pháp phát triển 

ngôn ngữ cho trẻ thông qua hoạt 

động làm quen văn học lứa tuổi 5-6 



học lứa tuổi 5-6 tuổi tại 

trường Mầm non Sao 

Mai 

tuổi tại trường Mầm non Sao Mai 

175.  

Đại học Đề xuất một số biện 

pháp giáo dục kỹ năng 

tự bảo vệ cho trẻ mầm 

non 4-5 tuổi tại trường 

mầm non Huỳnh Thị 

Chấu, phường Uyên 

Hưng, thị xã Tân Uyên, 

tỉnh Bình Dương 

Nguyễn Thị Thùy Trang 
Nguyễn Thị Hồng 

Phân tích, đánh giá, đề xuất một số 

biện pháp giáo dục kỹ năng tự bảo 

vệ cho trẻ mầm non 4-5 tuổi tại 

trường mầm non Huỳnh Thị Chấu, 

phường Uyên Hưng, thị xã Tân 

Uyên, tỉnh Bình Dương 

176.  Đại học 

Biện pháp phát triển 

ngôn ngữ cho trẻ mẫu 

giáo 5-6 tuổi qua hoạt 

động dạy trẻ kể chuyện 

sáng tạo tại trường mầm 

non Hoa Mai, thị xã 

Thuận An, tỉnh Bình 

Dương 

Phan Thị Ngọc Ánh 
Võ Nguyên Đoan Trinh 

Phân tích, đánh giá, đề xuất những 

biện pháp phát triển ngôn ngữ cho 

trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi qua hoạt động 

dạy trẻ kể chuyện sáng tạo tại 

trường mầm non Hoa Mai, thị xã 

Thuận An, tỉnh Bình Dương 

177.  

Đại học Biện pháp phát triển 

ngôn ngữ  cho trẻ 4-5 

tuổi qua hoạt động dạy 

trẻ kể chuyện sáng tạo 

tại trường Mầm non 

Phan Thị Thục Hiền 
Võ Nguyên Đoan Trinh 

Phân tích, đánh giá, đề xuất những 

biện pháp phát triển ngôn ngữ  cho 

trẻ 4-5 tuổi qua hoạt động dạy trẻ kể 

chuyện sáng tạo tại trường Mầm non 



Hoa Mai 1, Thuận An, 

Bình Dương 

Hoa Mai 1, Thuận An, Bình Dương 

178.  

Đại học Biện pháp giáo dục kỹ 

năng tự phục vụ cho trẻ 

mẫu giáo 5-6 tuổi trong 

hoạt động vệ sinh ăn 

trưa tại trường mầm non 

Ninh Bình, tỉnh Khánh 

Hòa 

Phạm Thị Thanh Huyền 
Võ Nguyên Đoan Trinh 

Phân tích, đánh giá, đề xuất những 

biện pháp giáo dục kỹ năng tự phục 

vụ cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi trong 

hoạt động vệ sinh ăn trưa tại trường 

mầm non Ninh Bình, tỉnh Khánh 

Hòa 

179.  

Đại học Đề xuất một số biện 

pháp hình thành biểu 

tượng toán cho trẻ 3-4 

tuổi tại trường mầm non 

Võ Thị Sáu, thị xã Dĩ 

An, Bình Dương 

Nguyễn Thị Lan 
Võ Nguyên Đoan Trinh 

Phân tích, đánh giá, đề xuất một số 

biện pháp hình thành biểu tượng 

toán cho trẻ 3-4 tuổi tại trường mầm 

non Võ Thị Sáu, thị xã Dĩ An, Bình 

Dương 

180.  

Đại học Thực trạng bỏ nghề của 

giáo viên mầm non tư 

thục ở một số trường 

trên thị xã Dĩ An, Bình 

Dương 

Lê Thị Thanh Nhàn 
Võ Nguyên Đoan Trinh 

Phân tích, đánh giá thực trạng bỏ 

nghề của giáo viên mầm non tư thục 

ở một số trường trên thị xã Dĩ An, 

Bình Dương 

181.  Đại học 

Giáo dục tự nhận thức 

bản thân cho trẻ 5-6 tuổi 

thông qua hoạt động cho 

Lê Tường Anh 
Tăng Phương Tuyết 

Phân tích, đánh giá, đề xuất những 

giải pháp giáo dục tự nhận thức bản 

thân cho trẻ 5-6 tuổi thông qua hoạt 



trẻ làm quen với môi 

trường xung quanh tại 

trường mầm non Hoa 

Cúc 1, thị xã Thuận An, 

tỉnh Bình Dương 

động cho trẻ làm quen với môi 

trường xung quanh tại trường mầm 

non Hoa Cúc 1, thị xã Thuận An, 

tỉnh Bình Dương 

182.  

Đại học Giáo dục hành vi văn 

minh cho trẻ 5-6 tuổi 

thông qua hoạt động làm 

quen văn học tại trường 

Mầm non Hoa Cúc 1, thị 

xã Thuận An, tỉnh Bình 

Dương 

Lê Thị Tú Anh 
Tăng Phương Tuyết 

Phân tích, đánh giá, đề xuất những 

giải pháp giáo dục hành vi văn minh 

cho trẻ 5-6 tuổi thông qua hoạt động 

làm quen văn học tại trường Mầm 

non Hoa Cúc 1, thị xã Thuận An, 

tỉnh Bình Dương 

183.  

Đại học Thiết kế các thí nghiệm 

khoa học nhằm phát 

triển nhận thức cho trẻ 

5-6 tuổi ở trường Đoàn 

Thị Liên, thành phố Thủ 

Dầu Một, tỉnh Bình 

Dương 

Phan Thị Thúy Chân 
Tăng Phương Tuyết 

Phân tích và thiết kế các thí nghiệm 

khoa học nhằm phát triển nhận thức 

cho trẻ 5-6 tuổi ở trường Đoàn Thị 

Liên, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh 

Bình Dương 

184.  

Đại học Biện pháp nâng cao việc 

hình thành số lượng 

thông qua các dạng bài 

tập toán cho trẻ mẫu 

Nguyễn Thị Thuỳ Dung 
Tăng Phương Tuyết 

Phân tích, đánh giá, đề xuất những 

biện pháp nâng cao việc hình thành 

số lượng thông qua các dạng bài tập 

toán cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi 



giáo 5-6 tuổi 

185.  

Đại học Một số giải pháp nâng 

cao hiệu quả dạy trẻ lớp 

lá làm quen với chữ viết 

theo quan điểm giáo dục 

lấy trẻ làm trung tâm tại 

trường mầm non Hoa 

Cúc, huyện Bắc Tân 

Uyên, tỉnh Bình Dương 

Phạm Thị Giang 
Tăng Phương Tuyết 

Phân tích, đánh giá, đề xuất một số 

giải pháp nâng cao hiệu quả dạy trẻ 

lớp lá làm quen với chữ viết theo 

quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung 

tâm tại trường mầm non Hoa Cúc, 

huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình 

Dương 

186.  

Đại học Biện pháp giáo dục kỹ 

năng tự phục vụ cho trẻ 

5-6 tuổi 

Nguyễn Thị Việt 
Phan Tú Anh 

Phân tích, đánh giá, đề xuất những 

biện pháp giáo dục kỹ năng tự phục 

vụ cho trẻ 5-6 tuổi 

187.  

Đại học Những giải pháp tạo 

giấc ngủ hiệu quả cho 

trẻ 18-24 tháng 

Nguyễn Thị Yến 
Hồ Thị Hồng Ái 

Phân tích, đánh giá, đề xuất những 

giải pháp tạo giấc ngủ hiệu quả cho 

trẻ 18-24 tháng 

188.  

Đại học Một số biện pháp tổ 

chức trò chơi vận động 

nhằm phát huy tính tích 

cực vận động cho trẻ 5-

6 tuổi trong hoạt động 

ngoài trời 

Nguyễn Thị Ngọc Châu 
Nguyễn Thị Ngọc Tâm 

Phân tích, đánh giá, đề xuất một số 

biện pháp tổ chức trò chơi vận động 

nhằm phát huy tính tích cực vận 

động cho trẻ 5-6 tuổi trong hoạt 

động ngoài trời 



 



 


