
UBND QUẬN LONG BIÊN

TRƯỜNG MẦM NON ÁNH SAO

Lĩnh vực phát triển ngôn ngữ

Đề tài

Thơ: Thăm nhà bà

Lứa tuổi: Mẫu giáo nhỡ

GV: Nguyễn Thị Ngọc Lan



I.Mục đích yêu cầu:

1. Kiến thức:

- Trẻ biết tên bài thơ, tên tác giả

- Trẻ biết và hiểu được nội dung bài thơ

2. Kỹ năng:

- Trẻ biết đọc diễn cảm bài thơ

- Phát triển khả năng cảm thụ âm nhạc, phát triển thính giác cho trẻ

3. Thái độ:

- Trẻ biết yêu quý, vâng lời và giúp đỡ ông bà

- Trẻ tập trung chú ý trong giờ học

II. Chuẩn bị :

Đồ dùng 

- Các slide powerpoint

- Tranh nội dung bài thơ

III. Tổ chức hoạt động 



* Hoạt động 1:Ổn định tổ chức

- Hát “ Cháu yêu bà ”

- Trò chuyện về chủ đề 

- Giới thiệu bài



Trong mỗi chúng ta ai cũng có ông bà 

nội, ông bà ngoại ...

Ông bà là người sinh ra bố mẹ của 

chúng ta...



Bà cháu



Ông bà nội



Ông bà ngoại



Hoạt động 2

Cùng khám phá



- Cô đọc mẫu bài thơ 1 lần

- Giới thiệu tên bài thơ và tác giả



- Cô đọc mẫu lần 2

- Giảng nội dung bài thơ



Đến thăm bà

Bà đi vắng

Có đàn gà

Chơi ngoài nắng



Cháu đứng ngắm

Đàn gà con

Rồi gọi luôn

Bập bập bập



Chúng lật đật

Chạy nhanh nhanh

Xúm vòng quanh

Kêu chiếp chiếp



Gà mải miết

Nhặt thóc vàng

Cháu nhẹ nhàng

Lùa vào mát



Đọc trích dẫn và giảng giải từ khó



Bập bập bập



Xúm vòng 
quanh



Hoạt động 3

Dạy trẻ đọc thơ:

- Đọc tập thể

- Đọc theo nhóm

- Đọc cá nhân


