GIÁO ÁN NHÀ TRẺ NHẬN BIẾT: CON CÁ
Chủ đề: Thế giới động vật
Hoạt động bổ trợ: Màu xanh, màu đỏ. Đi trong đường hẹp
Đối tượng: trẻ nhà trẻ
Thời gian: 15 phút
I: Mục đích yêu cầu
- Kiến thức:
+Trẻ biết tên gọi và một vài đặc điểm nổi bật: đầu cá, mình cá, đuôi cá
+Trẻ biết cá sống dưới nước, cá bơi bằng vây
+ Trẻ biết lợi ích của cá
- Kỹ năng:
+Trẻ nhận biết được con cá và các bộ phận: Đầu cá, mình cá, đuôi cá và vây cá
+Phát triển vốn từ cho trẻ: trẻ biết nói từ con cá, đầu cá, mình cá đuôi cá, vây cá
-Thái độ:
+Trẻ hứng thú trong giờ học, yêu quí và biết bảo vệ cá
II: Chuẩn bị
- Mô hình con cá vàng
- Đoạn video clip cảnh cá bơi ở biển, hồ, ao
- Đĩa nhạc có bài hát cá vàng bơi
- Nhạc không lời
- 2 bể cá, 1 số con cá làm từ bông và xốp màu
III. Tiến hành
HOẠT ĐỘNG CỦA CÔ
1. Ổn định:
Các bé ơi lại đây với cô nào!
Cô Thuỷ giới thiệu với các con hôm nay có rất
nhiều các cô đến dự với lớp mình, các con hãy
chào các cô nào!
Bây giờ cô cùng chúng mình chơi trò chơi: ‘Trời
sáng, trời tối” nhé
- Trời tối rồi: Bé ơi ngủ đi đêm đã khuya rồi
- Trời sáng rồi: Ò ó o
Cô có gì đây? bật băng vi deo (Con cá)
Bạn cá có đẹp không/ Chúng mình khen bạn cá
nào!
Bạn cá bơi như thế nào?
- Vậy bây giờ cô cháu mình cùng giả làm những
chú cá vàng bơi nhé!

HOẠT ĐỘNG CỦA TRẺ
- Trẻ xúm xít quanh cô
- Trẻ chào

- Trẻ nhắm mắt
-Òóo
- Con cá
- Trẻ vỗ tay
- trẻ giả làm những chú cá
bơi
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- Bật nhạc: cô và trẻ hát, giả làm những chú cá
vàng.
2. Giảng bài:
a. Hoạt động 1: Nhận biết con cá
Bạn cá rất xinh, các con có muốn làm quen với bạn
cá không?
Vậy bây giờ chúng mình ngồi thật ngoan để làm
quen với bạn cá nhé!
- Cô đưa mô hình con cá:
- Cô có gì đây?
-Cô chỉ lên hình con cá và hỏi trẻ:
+ Con gì đây? (Cho cả lớp nhắc lại 2 lần)
+ Hỏi cá nhân (4 trẻ) nhắc lại từ con cá
+ Các con biết đây là con cá gì không? (Hỏi 4 trẻ)
+ Đây là cái gì? Cho 4 trẻ nói từ đầu cá. Sau đó cả
lớp nhắc lại
+ Cá nhìn bằng gì? Thế chúng mình nhìn bằng gì?
Mắt chúng mình đâu? Mắt cá đâu? Bạn nào giỏi lên
chỉ mắt cá cho cô xem nào?
- cô chỉ mắt cá và hỏi: đây là gì? (Hỏi 3 trẻ)
+Cá ăn bằng gì? (Miệng). Hỏi 4 trẻ
- Bạn nào giỏi lên chỉ cho cô xem miệng cá đâu? ( 2
trẻ chỉ)
( khen trẻ)
Cô hỏi 3 trẻ:
+ Miệng xinh của con đâu?
Các bạn cười xinh nào.
Bạn nào cười cũng rất xinh để miệng xinh chúng
mình phải đánh răng hàng ngày nhé.
+Cô chỉ vào mình cá hỏi đây là gì? bạn nào biết?
đây là mình cá
-Chỉ vào mình cá hỏi trẻ: đây là gì? Cho 4 trẻ nói từ
“Mình cá”, sau đó cho cả lớp nhắc lại
-Trên mình cá có gì đây?
Cái gì mà khi bơi nó vẫy vẫy, đó là cái gì? “vây cá”
- Cho trẻ giả làm những chiếc vây cá vẫy vẫy (Kèm
theo tiếng nhạc nước)
-Thế còn đây là cái gì các con? (Cô chỉ vào đuôi cá)
-Cả lớp nói “đuôi cá”
- Hỏi cá nhân trẻ: đây là gì? (Hỏi 5 trẻ)

- Trẻ hát vận động giả làm
những chú cá vàng

- Có ạ

- Trẻ quan sát
- con cá

- Con cá vàng
- đầu cá
- Bằng mắt

- Mắt cá
- Bằng miệng
- Mình cá
- Mình cá
- Vây cá
- Trẻ đứng lên giả làm vây
cá
- Đuôi cá
- đuôi cá

- Dưới nước
- làm cảnh
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-Đuôi cá giúp cá bơi lượn được dễ dàng và bơi đúng
hướng đấy.
Cô cho trẻ đứng lên làm đàn cá bơi theo nhịp nhạc
- Trẻ xem
nhanh chậm.
Cá sống ở đâu? (Hỏi 4 trẻ)
Nuôi cá vàng để làm gì? (Hỏi 3 trẻ)
Giáo dục:
Cá chép vàng đẹp nên được nuôi làm cá cảnh, cá còn
biết bắt bọ gậy cho nước thêm sạch trong. nhà bạn
nào nuôi cá cảnh thì nhớ cho cá ăn nhé.
Mở rộng.:
- Trẻ chơi
Ngoài cá vàng ra còn rất nhiều loại cá khác.
- cho trẻ xem video clip cá bơi ở biển, cá bơi ở hồ ao. - Trẻ hát.
* Trò chơi củng cố: “Thả cá”
Những chú cá rất ngoan, giúp bắt bọ gậy ở các ao,
hồ, các con có muốn cùng cô thả các chú cá về bể
không?
Bây giờ mỗi bạn sẽ đi trong đường hẹp đến chọn cá
mang về bể, cá màu đỏ sẽ thả vào bể màu đỏ, bể màu
đỏ, cá màu vàng sẽ thả vào bể màu vàng.
- Cô bật nhạc cho trẻ lên câu cá, trẻ chơi cô động
viên trẻ.
3. Củng cố: Cùng trẻ hát, vận động bài “Con cá
vàng”

Sưu tầm Internet - Hội quản lý trường mầm non https://Kindie.io

