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I.Mục đích yêu cầu 

1. Kiến thức: 

- Trẻ biết gà thuộc nhóm gia cầm, là động vật nuôi trong nhà. 

- Trẻ biết được các giai đoạn phát triển của gà: gà mẹ đẻ ra trứng- gà mẹ ấp trứng- từ 

trứng  nỡ thành gà con -   gà con-  gà trưởng thành. 

- Trẻ biết lợi ích của gà đối với đời sống. 

2. Kỹ năng: 

 - Rèn kỹ năng quan sát, ghi nhớ có chủ đích 

 - Rèn kỹ năng tư duy, kỹ năng trả lời câu hỏi mạch lạc 

 - Phát triển kỹ năng so sánh và sự nhanh nhẹn thông qua trò chơi. 

3. Thái độ: 

 - Giáo dục trẻ yêu quý các loài động vật. 

 - Trẻ hứng thú với các trò chơi của cô. 

II. Chuẩn bị 

- Powerpoint về bài dạy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. Tiến hành 

 

Hoạt động của cô 

 

    Hoạt động của trẻ 

1. Ổn định tổ chức: 

 - Cô và trẻ tham gia trò chơi “ Vòng quay kỳ 

diệu” 

- Vòng quay kỳ diệu quay vào con gì nào? 

- À đúng rồi vòng quay đã dừng lại ở con gà đấy.  

- Cô có một bí mật về con gà muốn cho các con 

xem . Nào các con cùng đón xem nhé 

- À trên tay cô là một quả trứng gà này . Và ngay 

bây giờ cô và các con cùng tìm hiểu về vòng đời 

của con gà nhé. 

2. Phương pháp hình thức tổ chức: 

- Những quả trứng có dạng hình gì? Gà mẹ đẻ một 

hay nhiều quả trứng đây các con. 

- Để thành những chú gà con gà mẹ đã phải làm 

gì? 

Cho trẻ xem hình ảnh gà mẹ ấp trứng 

- Gà mẹ ấp trứng để làm gì? 

 

- Gà mẹ sẽ ấp trứng trong bao lâu? 

Sau khi ấp trứng đủ 21 ngày đêm chuyện gì sẽ 

xảy ra. 

Cho trẻ xem hình ảnh hình ảnh gà con phá vỏ. 

- Những chú gà con sau khi phá vỏ và đi theo mẹ 

kiếm ăn được gọi là giai đoạn gì? 

- Gà con mới nở có đặc điểm gì? Lông gà như thế 

nào? Tiếng kiêu của gà con ra sao? 

- Mời trẻ bắt chước tiếng kêu con gà? 

-Khi ở giai đoạn gà con ta đã có thể phân biệt 

được gà trống và gà mái chưa? 

- Con gà ăn những gì? 

- Gà con có bú sữa không? 

- Ngoài những thức ăn đó gà con có cần uống 

nước không? 

- Gà con lớn dần thành con gà gì? 

- Khi gà trưởng thành ta đã có thể phân biệt được 

gà trống và gà mái. 

- Để trở thành những chú gà xinh xắn gà phải trải 

qua những giai đoạn phát triển nào? 

* Khái quát về vòng đời của con gà. 

 
- Trẻ tham gia chơi với cô. 

 

- Vòng qauy dừng lại ở con 

gà ạ. 

 

 

 

 

 

 

- Quả trứng có dạng hình 

tròn ạ. Gà mẹ đẻ một quả ạ 

- Gà mẹ ấp trứng ạ 

 

 

- Để giúp trứng nở thành gà 

con ạ. 

- 21 ngày đêm ạ. 

 

 

- Trẻ xem tranh 

- Giai đoạn gà con ạ 

 

- Lông vàng, kêu chiếp 

chiếp ạ. 

- Trẻ thực hiện. 

- Dạ chưa ạ. 

 

- Ăn giun, thóc, ngô ạ 

- Dạ không ạ. 

- Có ạ 

 

- Gà trưởng thành ạ. 

- Dạ rồi ạ. 

 

- Trẻ trả lời. 

 

 



Gà trưởng thành đẻ trứng => Những quả trứng 

được gà mái mẹ ấp ủ trong một chiếc ổ => Sau 21 

ngày vỏ trứng tách ra =>  Trứng tách ra thành 

những chú gà con => Những chú gà con lớn lên 

và thành gà trưởng thành. 

Những con gà trưởng thành lại tiếp tục quá trình 

sinh sản, chúng lại đẻ những quả trứng và vòng 

đời của con gà lại tiếp tục. 

* Giáo dục :  

-  Trẻ phải biết yêu quý và bảo vệ các loài động 

vật. 

* Trò chơi 1: Ai thông minh 

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

hỏi. Nhiệm vụ của các con là sẽ phải trả lời mỗi 

câu hỏi đó. 

Câu hỏi 1: Quá trình nào biến mất trong vòng đời 

phát triển của con gà? 

Câu hỏi 2 : Điền tiếp vào quá trình còn thiếu trong 

vòng đời phát triển của con gà? 

Câu hỏi 3 : Tìm quá trình phát triển của con gà bị 

sắp xếp sai. 

- Luật chơi : Thời gian để trả lời cho mỗi câu hỏi 

là 5s 

+ 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 tham gia trò chơi. 

 


