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: Đi trong đường hẹp đầu đội bao 

cát 

: “Lộn cầu vồng” 

: Mẫu giáo bé 3-4 tuổi 

: Lương Thị Diệu Hường 



1. Mục đích yêu cầu 

* Kiến thức: 

- Trẻ biết đi trong đường hẹp đầu đội túi cát, đi thẳng người, không cúi 

đầu. 

- Biết phối hợp chân, mắt khi đi. 

- Biết chơi trò chơi phát triển thể lực cho trẻ. 

* Kỹ năng: 

- Trẻ biết phối hợp chân, tay, đi tự nhiên, không dẫm vạch. 

- Kĩ năng năng quan sát, chú ý, ghi nhớ, mạnh dạn tự tin khi tập luyện. 

* Thái độ: 

- Trẻ hứng thú tập luyện, có ý thức trong giờ học, đoàn kết với bạn. 

- Giáo dục trẻ tích cực tập luyện thể dục, ăn uống đủ chất để cho cơ thể 

được khỏe mạnh. 

2. Chuẩn bị: 

- Đồ dùng của cô và của trẻ: 

+ Sắc xô, loa, máy tính 

+ Đường hẹp, đích, túi cát 

- Nhạc bài hát “Con cào cào” 

- Đồ chơi các loại quả, nơ tay. 

3. Sơ đồ tập vận động cơ bản: 
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3. Tổ chức hoạt động: 

Hoạt động của cô Hoạt động của trẻ 

* Trò chuyện gây hứng thú 
- Muốn cơ thể khỏe mạnh chúng mình phải làm gì ? 

-  Muốn cho cơ thể khỏe mạnh chúng mình phải ăn 

uống đủ chất như thịt, cá, rau xanh... và tập thể dục 

nữa đấy. 

- Trên tay cô có một túi cát. Bây giờ cô đố cả lớp 

làm như thế nào chuyển bao cát về đích mà không 

cần cầm bằng tay ? 

- Để biết làm như thế nào chuyển túi cát hôm nay cô 

sẽ hướng dẫn các con bài tập “Đi trong đường hẹp 

đầu đội bao cát” 

- Trước khi vào bài cô và các con cùng khởi động để 

có cơ thể khỏe mạnh nhé 

* Hoạt động 1: Khởi động 

- Cô cho trẻ đi vòng tròn kết hợp các kiểu chân : Đi 

bình thường, đi bằng mũi chân, đi bằng gót chân, má 

bàn chân, chạy chậm, chạy nhanh…Chuyển về đội 

hình 2 hàng dọc 
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* Hoạt động 2: Trọng động 

- Cô và các con cùng tập luyện thêm các động tác 

giúp cho cơ thể thêm khỏe mạnh hơn nữa nhé. 

+ Bài tập phát triển chung: Tập theo lời của bài hát 

‘‘Con cào cào” 

- - Động tác tay: Hai tay đưa lên cao hạ xuống 

 

 

  

- Động tác chân: Tay đưa ra phía trước khuỵu gối 

 

 

  

- Tập thể dục 

 

- Trẻ lắng nghe 

  
  

 
  
  
  
  
  
  

 

 

 

 

- Đi vòng tròn kết hợp 

các kiểu chân 

  
  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Trẻ lắng nghe 

  
  
  

- Trẻ tập 2 lần 4 nhịp 

 

 

 

- Trẻ tập 4 lần 4 nhịp 

 

 



- Động tác bụng: Hai tay đưa lên cao cúi gập người 

về phía trước tay chạm ngón chân 

 

 

 

- Động tác: Bật lên 

 

 

 

- Chuyển đội hình 2 hàng ngang đối diện nhau tập 

vận động cơ bản( theo sơ đồ tập vận động cơ bản) 

- Các con vừa tập bài tập thể dục khởi động, chúng 

mình thấy cơ thể khỏe chưa? 

- Bây giờ cô và các con sẽ cùng vào bài tập mới. 

+ VĐCB: Đi trong đường hẹp đầu đội túi cát 

- Cô làm mẫu lần 1 - Không phân tích 

- Cô làm mẫu lần 2 phân tích động tác 

- Tư thế chuẩn bị cô đứng trước vạch chuẩn, chân 

không dẵm lên vạch chuẩn, cô để túi cát trên đầu. 

Khi có hiệu lệnh cô đi nhẹ nhàng khéo léo trong 

đường hẹp không để rơi túi cát, đi hết đường hẹp cô 

nhẹ nhàng để túi cát vào rổ sau đó cô đứng về cuối 

hàng. 

- Mời 2 trẻ lên thực hiện 

- Cô nhận xét sửa sai 

- Cả lớp lần lượt lên thực hiện 

- Cô quan sát sửa sai kịp thời 

- Cho 2 đội thi đua. Đội nào chuyển được nhiều túi 

cát đội ấy sẽ thắng và thời gian giành cho 2 đội là 1 

bản nhạc 

- Nhận xét khen trẻ 

- Vừa rồi cô và chúng mình thực hiện vận động gì? 

- Hôm nay cô thấy lớp mình rất giỏi cô thưởng cho 

chúng mình 1 trò chơi 

* Hoạt độngg 3: TCVĐ: Lộn cầu vồng 

- Cô hướng dẫn trẻ chơi: Các bạn chia 2 người thành 

1 cặp. 

- Cô quan sát, nhận xét trẻ chơi. 

* Hoạt động 4: Hồi tĩnh 

- Cho trẻ đi nhẹ nhàng 2 - 3 vòng. 

- Trẻ tập 2 lần 4 nhịp 

  

 

 

 

- Trẻ tập 2 lần 4 nhịp 

 

 

 

- Đứng 2 hàng đối diện 

 

- Trẻ trả lời 
  

 

- Quan sát cô làm mẫu 

- Trẻ quan sát 

 

- Trẻ lắng nghe 

  
  
 
  
  
  

- 2 trẻ lên thực hiện 

  

- Trẻ thực hiện 

  

 

- Thi đua 2 tổ 

  
  
  

- Đi trong đường hẹp đầu 

đội túi cát 
 
 
 
 

- Trẻ lắng nghe 

- Trẻ chơi 
  
  

- Trẻ đi nhẹ nhàng  

 


