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Năm học: 2021 – 2022 

 

I. Mục đích yêu cầu 

1. Kiến thức: 

- Trẻ nhận biết và gọi tên một số đồ dùng gia đình như: Ti vi, tủ lạnh, quạt... 

- Trẻ biết một số đặc điểm, công dụng của các đồ dùng trong gia đình . 

2. Kỹ năng: 

 - Rèn kỹ năng quan sát, so sánh, phân loại. 

 - Phát triển khả năng quan sát, ghi nhớ có chủ định. 

3. Thái độ: 

 - Giáo dục trẻ biết giữ gìn các đồ dùng trong gia đình mình. 

 - Trẻ hứng thú với các trò chơi của cô. 

II. Chuẩn bị 

- Powerpoint về bài dạy. 

- Nhạc bài hát: Nhà của tôi. 

III. Tiến hành 
 

Hoạt động của cô 
 

    Hoạt động của trẻ 

1. Ổn định tổ chức: 

 - Cô và trẻ hát bài hát: “Nhà của tôi”. 

 - Trò chuyện về nội dung bài hát . 

+ Cô và các con vừa hát bài hát gì? 

+ Trong ngôi nhà có những đồ dùng gì? 

- Hôm nay cô và chúng mình cùng tìm hiểu vể 

một số đồ dùng trong gia đình nhé. 

2. Phương pháp hình thức tổ chức: 

- Trước khi vào bài học cả lớp cùng lắng nghe câu 

đố của cô nhé! 

“Một ô cửa sổ vuông vuông 

Cho em thấy cả bốn phương đất trời” 

                                         Là cái gì? 

* Quan sát cái ti vi 

- Đây là cái gì ?  (cái ti vi) 

- Bộ phận này là cái gì của ti vi ?( Màn hình) 

- Phần dưới này gọi là gì ? ( Đế ti vi) 

- Ngoài ra ti vi còn có cái gì đây ? ( Chiếc điều 

khiển từ xa, giúp bật tắt và chuyển kênh). 

* Quan sát tủ lạnh 

- Cô có hình ảnh gì đây? ( Tủ lạnh) 

- Chiếc tủ lạnh này có mấy ngăn? ( Ngăn phía trên 

 
- Trẻ hát bài: “Nhà của tôi”. 
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và ngăn phía dưới ) 

- Ngăn phía trên có tác dụng gì?( Là ngăn đá dùng 

để làm kem, làm đá hoặc cất đồ ăn để lâu) 

- Ngăn phía dưới đâu? Ngăn dưới để những loại 

gì? ( Dùng để đựng hoa quả tơi, sữa uống, và rau 

xanh đấy) 

Các con thấy chiếc tủ lạnh này có tuyệt vời không 

nào? 

* Quan sát cái quạt 

- Cô có cái gì đây ? ( Cái quạt) 

- Đây là cái gì của quạt ? ( Cái lồng để bảo vệ 

cánh quạt an toàn cho người dùng ) 

-  Còn có bộ phận gì nữa ? Cánh quạt để làm gì?  

( Cánh quạt quay để tạo gió ) 

- Cô giới thiệu đây là phần thân quạt để nối cánh 

quạt và chân đế. 

- Trên chân đế có gì đây? ( Các nút bật, tắt to -  

nhỏ) 

- Chúng mình cùng quan sát xem chiếc quạt chạy 

như thế nào nhé. 

* Mở rộng : Ngoài những đồ dùng trên trong gia 

đình chúng ta còn có rất nhiều đồ dùng khác nữa 

như: Ghế sopha để dùng tiếp khách, chiếc máy 

giặt để giặt nhiều quần áo, chiếc bếp ga để chúng 

mình đun nấu những món ăn ngon, và cả chiếc 

giường ngủ giúp chúng mình ngủ thật ngon giấc 

đấy... chúng mình hãy cùng kể với các bạn đồ 

dùng trong gia đình các con nhé. 

=> Giáo dục: Các con ạ! Đồ dùng trong gia đình 

có rất nhiều lợi ích . các con hãy giữ gìn đồ dùng 

luôn sạch sẽ gọn gàng để căn nhà của chúng ta 

luôn ngăn nắp nhé. Chúng mình không nên tự ý 

sử dụng đồ điện và cắm điện nhé!. 

* Trò chơi 1: Hộp quà bí mật 

- Cách chơi: Trên màn hình của cô xuất hiện 3 

hộp quà. Hộp quà số 1, hộp quà số 2, hộp quà số 

3. Trên mỗi hộp quad sẽ có 1 câu hỏi. Khi cô mở 

hộp quà các con hãy lắng nghe câu hỏi của cô 

nhé. Các câu trả lời đúng sẽ được tặng một phiếu 

bé ngoan. 

+ Cô cho trẻ chơi và kiểm tra kết quả mỗi lần 

chơi. 

* Trò chơi 2: Thi xem ai nhanh 

- Cách chơi : Trên màn hình của cô xuất hiện 

nhiều hình ảnh. Nhiệm vụ của các con là tìm giúp 
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cô những hình ảnh có trong gia đình.  

+ Cô cho trẻ chơi và kiểm tra kết quả mỗi lần 

chơi. 

3. Kết thúc: 

- Cô hỏi trẻ nội dung bài học. Nhận xét. 

 

- Trẻ chơi trò chơi 

 

 

 

 

 

 

 
 


