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GIÁO ÁN 

HOẠT ĐỘNG HỌC NHẬN BIẾT TẬP NÓI 

Chủ đề: Rau củ quả và những bông hoa đẹp 

Đề tài: Quả cam - Quả chuối 

Lứa tuổi: Nhà trẻ 24 - 36 tháng 

Thời gian: 12 - 15 phút 

Số trẻ: 12 - 15 trẻ 

Người soạn và dạy: Trần Thị Ut 

Giao viên hướng dẫn: Vũ Thị Minh Phương 

I. MỤC ĐÍCH –YÊU CẦU: 

 

1. Kiến thức: 

- Trẻ biết gọi tên quả cam, quả chuối. 

- Trẻ nhận biết và gọi tên một số đặc điểm của quả cam, quả chuối: vỏ nhẵn, vỏ sần 

sùi, ruột, múi, hạt,… 

- Trẻ biết ích lợi của các loại quả đối với sức khoẻ. 

2. Kĩ năng: 

- Trẻ chú ý quan sát và ghi nhớ có chủ định. 

- Trẻ có kĩ năng nói to, rõ lời về tên gọi và một số đặc điểm của quả cam, quả0 chuối, 

trẻ nói cả câu: “Đây là quả cam”, “Đây là quả chuối”, “Quả cam màu xanh”, “Quả 

chuối màu vàng”, “Vỏ quả cam sần sùi”, “Vỏ quả chuối nhẵn”… 

- Trẻ có kĩ năng phân biệt màu sắc của các loại quả. 

3. Thái độ: 

- Trẻ hứng thú tham gia vào các hoạt động cùng cô. 

- Trẻ thích ăn các loại quả cho cơ thể khoẻ mạnh. 

II/ CHUẨN BỊ: 

1. Đồ dùng của cô: 

- Quả cam, quả chuối thật. Một số loại quả khác. 

- Hình ảnh Powerpoint. 

2. Đồ dùng của trẻ:  

- Mỗi trẻ1 bộ lô tô quả cam,quả chuối, quả dưa hấu.  

III/ CÁCH TIẾN HÀNH: 

Hoạt động của cô Hoạt động của trẻ 

1. Gây hứng thú: 

- Trò chuyện cùng trẻ 

- Cho trẻ đi thăm vườn nhà bạn búp bê. 

- Trong vườn nhà bạn búp bê có những cây gì? 

( Cây cam, cây chuối, cây xoài…) 

 

- Trò chuyện cùng cô 

- Trẻ quan sát 
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- Búp bê có một món quà tặng chúng mình đấy 

HĐ2: Nhận biết Quả cam- Quả chuối 

* Nhận biết tập nói: “Quả cam” 

- Chúng mình ơi trốn cô trốn cô nào 

- Cô đâu .cô đâu 

- Cô đưa quả cam và hỏi trẻ: 

      Đố chúng mình biết đây là quả gì 

+ Đây là quả cam đấy! 

 Cho trẻ nói cả câu: Quả cam. 

+ Quả cam có màu gì? 

+ Qủa cam có dạng  gì? 

+ Vỏ quả cam này sần sùi đấy! Các con sờ xem vỏ quả cam 

có sần sùi không nhé? (Cho trẻ sờ quả cam) 

+ Cô hỏi lại: Vỏ quả cam như thế nào?  

Cho trẻ nói cả câu: Vỏ quả cam sần sùi. 

+ Các con có biết bên trong quả cam có gì không? Cô sẽ bóc 

vỏ quả cam ra các con cùng xem nhé!  

+ Cô vừa bóc vỏ quả cam và hỏi trẻ: Cô đang làm gì đây con? 

+ Cô cầm vỏ quả cam và hỏi trẻ: Đây là cái gì? Có ăn được không? 

+Không ăn đươc thì chúng mình phải để ở đâu ? 

+ Sau khi bóc vỏ thì các con thấy bên trong quả cam có gì? 

+ Bên trong quả cam có rất nhiều múi cam là phần các con 

có thể ăn được đấy. 

+Không biết bên trong múi cam có gì cô bóc cho chúng 

mình xem nhé 

+ Cô chỉ vào tép cam và hỏi trẻ: Đây là cái gì?  

+Trẻ đọc to tép cam  

+Còn đây là gì ? 

+Trẻ đọc to hạt cam 

+ Qủa cam có chứa nhiều nhiều nước  vitamin ăn rất tốt cho 

cơ thể đấy . Khi ăn chúng mình phải bóc vỏ và bỏ hạt nhé  

+Chúng mình thấy vườn nhà bạn búp bê có nhiều quả ko ? 

+Chúng mình hãy hái cho cô thật nhiều quả nhé 

+ Quả gì đây con? Cho trẻ nói cả câu:  quả chuối. 

+ Quả chuối có màu gì? 

+ Quả chuối có dạng hình gì? 

+ Đúng rồi, Quả chuối khi chín có màu vàng đấy, còn đây là 

 

 

-Trẻ chơi trốn cô 

 

 

-Qủa cam ạ 

 

 

-Màu xanh ạ 

-Dạng tròn ạ 

- 2-3 trẻ lên sờ quả. 

 

-Vỏ quả cam sần sùi ạ  

 

- Trẻ quan sát 

- Cô đang bóc vỏ quả 

cam ạ 

 

-Vỏ cam ạ  

-Ko ạ 

-Phải để vào xô rác ạ 

 

 

-Trẻ quan sát 

 

-Tép cam ạ  

-Hỏi 3-4 trẻ 

-Hạt cam ạ 

-Hỏi 3-4 trẻ 

 

 

 

-Trẻ bật hái quả 

 

-Qủa chuối 

-Màu vàng ạ 

-Hỏi 4-5 trẻ 
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quả chuối chưa chín, quả chuối này có màu gì? (Cô đưa quả 

chuối xanh ra cho trẻ xem).Qủa chuối xanh chỉ dùng nấu 

canh hoặc kho cá thôi chúng mình ạ  

 

+ Các con thử sờ xem vỏ quả chuối như thế nào? 

+ Vỏ quả chuối nhẵn hay sần sùi? Cho trẻ nói cả câu: Vỏ 

quả chuối nhẵn. 

+Bên trong quả chuối ko biết có gì nhỉ ? Cô bóc cho chúng 

mình xem nhé 

+Cô đang làm đây ? 

+Đây là gì nhỉ ? 

+Vỏ quả chuối có ăn đươc ko ? 

+Vỏ quả chuối ko ăn được thì phải để ở đâu ? 

+Còn đây là phần gì của quả chuối ? 

+ Bên trong phần thịt của quả chuối ko biết như thế nào nhỉ 

? Cô cắt cho chung mình cùng xem nhé 

+Chúng mình xem bên trong có gì ko ? có hạt ko ? 

+Bây giờ cô mời chúng mình cùng nếm thử xem quả cam và 

quả chuối có vị như thế nào nhé 

+Chúng mình thấy quả cam và chuối có vị như thế nào rất 

ngon và ngọt phải ko   

+Ai giỏi trả lời cho cô biết hôm nay chúng  mình đã đươc 

quan sát loại quả gì ? 

+Cô khái quát ; quả cam có màu xanh ,da sần sùi ,dạng tròn 

quả chuối có màu vàng ,da nhẵn,dạng dài và hơi cong 

HĐ3: Mở rộng và giáo dục 

- Mở rộng; Ngoài quả cam và quả chuối ra chúng mình đã 

được ăn những loại quả gì ?  

+ Chúng mình đã được ăn những loại quả gì ? 

+Trẻ nói tên quả cô giơ quả 

+ Các loại quả có chứa nhiều vitamin rất tốt vì vậy các con 

phải ăn nhiều các loại quả cho cơ thể khoẻ mạnh, da hồng 

hào nhé! 

+ Trước khi ăn chúng mình phải nhớ rủa tay và rủa quả nhé  

 

+HĐ 4 : Hoạt động củng cố  

+Hôm nay cô thấy lớp mình học rất giỏi cô thưởng cho 

-Có dạng dài và hỏi 

cong ạ 

 

 

 

-Vỏ quả chuối nhẵn ạ 

Hỏi 4-5 trẻ  

 

 

-Cô đang bóc vỏ quả 

chuối ạ 

-Là vỏ quả chuối ạ 

- ko ạ 

- Để vào xô rác ạ 

- Phần thịt của quả 

chuối ạ 

- Kô ạ 

 

 -Trẻ nếm 

 

-Vâng ạ 

 

-Qủa cam và quả 

chuối ạ 

 

 

-Trẻ trả lời 
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chúng mình một trò chơi 

+Trò chơi ‘thi xem ai nhanh’ 

+Lần 1 ;cô nói tên quả trẻ giơ lô tô và đọc to tên quả 

+Lần 2;cô nói đặc điểm của quả trẻ giơ quả và đọc to tên 

quả 

 

+Chúng mình chơi rất giỏi cô khen cả lớp mình nào 

+Bạn búp bê có rất nhiều hạt giống muốn nhờ chúng mình 

gieo hạt cho bạn ấy chúng mình cùng gieo hạt cho bạn ấy 

nào 

 

-Trẻ chơi 

 

 

-Trẻ chơi 

 

 

 

 

-Trẻ chơi gieo hạt  

 

 

 

 


