
Giáo án: Lĩnh vưc phát triển thẩm mỹ 

Hoạt động Âm nhạc 

Đề tài: Dạy hát: Gia đình gấu 

Lứa tuổi: MGB 3-4 tuổi 

 

I. Mục đích yêu cầu 

1. Kiến thức:  

- Trẻ thuộc lời hát và nhớ tên bài hát “ Gia đình gấu”.  

- Trẻ hiểu được nội dung bài dạy vận động và nội dung bài nghe hát. 

2. Kỹ năng: 

- Trẻ thể hiện được một số động tác đơn giản phù hợp với lời bài hát. Biết phối hợp 

giữa các bạn để cùng vận động. 

- Phát triển tai nghe nhạc, ngôn ngữ rèn khả năng chú ý ghi nhớ có chủ đích.     

3. Thái độ:  

- Trẻ hứng thú tham gia tích cực vào giờ học. 

- Trẻ cảm nhận được sự vui tươi phấn khởi khi vận động. 

- Giáo dục trẻ biết yêu thương giúp đỡ những người thân trong gia đình. 

II. Chuẩn bị 

1. Địa điểm tổ chức:  

          - Phòng hội đồng. 

2. Đồ dùng của cô 

- Máy tính, máy chiếu 

- Powrpoint bài dạy 

- Nhạc bài hát “ Gia đình gấu; Cả nhà thương nhau”. 

III. Cách tiến hành 

Hoạt động của cô     Hoạt động của trẻ 

1. Ổn định tổ chức gây húng thú: 

- Cô giới thiệu có bạn gấu đến thăm lớp chúng 

mình đấy! 

- Cô và chúng mình cùng gọi bạn gấu nào?. 

- Bạn gấu muốn dành cho chúng mình một điều 

bất ngờ, chúng mình cùng lắng nghe nhé. 

2. Phương pháp hình thức tổ chức: 

* Dạy VĐMH bài “ Gia đình gấu”. 

- Cô và trẻ cùng nghe giai điệu của bài hát 

- Đây là giai điệu bài hát gì? 

- Các con đã được nghe giai điệu bài hát này 

 

  

 

- Cô cùng trẻ gọi bạn gấu. 

 

 

 

 

- Gia đình gấu 

- Bài hát “Gia đình gấu” 

 



nhiều chưa? Chúng mình nghe ở đâu. Vây bây giờ 

cô cùng các con hát lại bài hát này nhé! 

- Để bài hát này thêm phần vui nhộn và sinh động 

hôm nay cô cháu mình cùng vận động minh họa 

theo lời bài hát nhé! 

- Còn cô Trang cô sẽ có những động tác gì hay để 

vận động cho bài hát này  

- Các bạn và cô Trang có rất nhiều động tác hay 

vận động rất vui và ngộ nghĩnh đấy.  

- Trẻ vận động theo ý của mình 

- Cô Hương cũng có một số động tác vận động 

cho bài hát này bây  giờ chúng mình cùng xem cô 

vận động nhé! 

- Cô hát và vận động lần 1: (Có nhạc) 

- Các con thấy các động tác cô vận động như thế 

nào?   

- Cô hát và vận động lần 2: (Không nhạc)  

- Bây giờ cô mời cả lớp đứng lên vận động cùng 

cô nào? 

- Cô mời các bạn tổ 1, 2,3… 

- Cô mời nhóm bạn trai, nhóm bạn gái lên đây vận 

động cùng cô nào? 

- Cá nhân trẻ vận động 

- Cả lớp vận động lại 1 lần 

- Về nhà các con sẽ nhờ bố mẹ mở nhạc và vận 

động bài hát này cho tất cả mọi người cùng xem 

nhé! 

- Tình cảm gia đình là một điều rất thiêng liêng 

trong cuộc sống. Mọi người sống trong gia đình 

luôn yêu thương quan tâm và chăm sóc nhau. Tác 

giả (Phạm Văn Minh) vì yêu quý gia đình nhỏ của 

mình nên ông đã sáng tác bài hát: “Cả nhà 

thương nhau”   

* Nghe hát: “ Cả nhà thương nhau”. 

- Cô hát lần 1:  

- Hỏi trẻ tên bài hát? Tên tác giả? 

- Bài hát nói về tình cảm của những người thân 

trong gia đình ở đó có tình yêu của mẹ, tình 

thương của cha dành các con. Vì vậy các con phải 

 

 

- hát cùng cô 

 

 

 

- Trẻ chú ý lắng nghe 

 

 

 

 

 

 

- Trẻ vận động cùng cô và 

các bạn. 

 

  

- Quan sát cô vận động 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

- Vận động cùng cô 

  

 

 

 

 

 

- Bài hát cả nhà thương 

nhau. Sáng tác ( Phạm Văn 

Minh) 



ngoan, học giỏi để cha mẹ chúng mình vui nhé!  

- Lần 2: Cho trẻ nghe nhạc và hưởng ứng theo 

giai điệu bài hát! 

3. Kết thúc: 

- Cô nhận xét và kết thúc hoạt động. 

 

- Trẻ lắng nghe và hưởng 

ứng theo cô. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


