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     I. Mục đích yêu cầu 

        1. Kiến thức: 

- Trẻ nhận biết và gọi đúng tên vịt con . 

- Nhận biết và gọi đúng tên các bộ phận của vịt con: Đầu vịt, mỏ vịt, mắt vịt, 

cánh vịt, chân vịt, lông vịt. 

- Trẻ nhận biết và bắt chước tiếng kêu của vịt con. 

- Trẻ biết chơi trò chơi theo hướng dẫn của cô. 

         2. Kỹ năng: 

- Trẻ trả lời đúng câu trả lời của cô. 

- Trẻ nói chính xác từ: Vịt con, đầu vịt, mỏ vịt, cánh vịt, chân vịt, màu vàng. 

        3.Thái độ: 
- Trẻ hứng thú tham gia vào tiết học và trò chơi vận động.  

- Giáo dục trẻ yêu thương các con vật nuôi gần gũi. 

 

     II. Chuẩn bị 

       1. Đồ dùng của cô 

           - PP theo tiến trình bài dạy. 

           - Giáo án, máy tính , máy chiếu, bút chỉ, loa. 

        2. Đồ dùng chung 

- Nhạc bài hát: Một con vịt, tiếng kêu của vịt con, nhạc không lời bài hát 

“Đàn vịt con”, nhạc không lời vui nhộn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

III. Cách tiến hành: 

 

Hoạt động của cô Hoạt động của trẻ 

1. Ổn định tổ chức: 
- Cô và trẻ vận động theo nhạc bài hát “Một con vịt”. 

- Cô bật tiếng vịt con kêu. Hỏi trẻ? 

 + Tiếng con gì đang kêu đấy? 

- Hướng trẻ đến nội dung bài học. 

2. Phương pháp, hình thức tổ chức: 

* Nhận biết tập nói “Vịt con”. 

- Con gì đây? “Vịt con ạ” 

- Vịt con có màu gì? (Màu vàng ạ) 

- Con vịt kêu như thế nào?  

+ Các con cùng bắt chước tiếng vịt kêu nào. 

 

- Đây là bộ phận gì của con vịt? (Đầu vịt ạ) 

- Đầu con vịt có gì đây? (Mỏ vịt ạ) 

- Vịt nhìn bằng gì nào? (Bằng mắt ạ) 

 + Đây là mắt vịt đấy! Các con nói với cô nào. (Mắt vịt 

ạ). 

- Đây là thân của con vịt đấy! Các con nói cùng với cô 

nào? 

- Trên thân vịt có gì đây? (Cánh vịt ạ) 

+ Vịt có mấy cánh nhỉ?  

+ Các con cùng làm động tác vịt vẫy cánh nào. 

 

- Đây là cái gì? Chân vịt đâu? 

+ Chân vịt còn có cái gì đây?  

+Chân vịt có màng nên vịt nên giúp vịt bơi rất giỏi đấy. 

+ Các con thấy bạn vịt có dáng đi như thế nào? 

+ Cô mời chúng mình đứng lên bắt chước dáng đi của 

bạn vịt nhé! 

( Cô mở nhạc không lời bài hát “Đàn vịt con”) 

- Các con có biết thức ăn của vịt là gì không? 

(Mỗi câu hỏi cô hỏi nhiều trẻ và khuyến khích trẻ nhắc 

lại nhiều lần) 

* Mở rộng:  

- Các con có biết vịt con khi được chúng mình chăm sóc 

vịt con sẽ như thế nào không? 

(Cô cho trẻ xem video về đàn vịt con và đàn vịt khi lớn) 

- Khi được chúng mình yêu thương; chăm sóc thì các 

bạn vịt sẽ lớn lên. Lúc này bạn vịt có bộ lông màu trắng 

và có tiếng kêu là “cạc, cạc, cạc” đấy. 

 

- Trẻ vận động cùng 

cô. 

 

- Trẻ trả lời. 

 

 

 

- Trẻ trả lời. 

- Trẻ trả lời 

- Trẻ bắt chước tiếng 

kêu. 

- Trẻ trả lời 

- Trẻ trả lời 

- Trẻ trả lời 

- Trẻ trả lời  

- Trẻ trả lời 

 

 

- Trẻ trả lời 

 

- Trẻ bắt trước vẫy 

như vịt con. 

- Trẻ trả lời 

- Trẻ trả lời. 

 

- Trẻ trả lời 

- Trẻ đứng lên đi cùng 

cô. 

 

- Trẻ trả lời. 

 

 

 

- Trẻ trả lời 

 

 

- Trẻ lắng nghe. 

 

 



* Giáo dục: Vịt con là gia cầm, là vật nuôi trong gia 

đình nên chúng mình phải biết yêu thương, chăm sóc 

những chú vịt nhé. 

* Ôn luyện củng cố. 

- Trò Chơi 1: Thử tài bé yêu. 

+ Cách chơi: Trên màn hình xuất hiện một chú vịt con 

khi vòng tròn xuất hiện vào bộ phận nào của vịt con thì 

các con phải nói thật to bộ phận đấy nhé! 

+ Tổ chức cho trẻ chơi. 

- Trò chơi 2: Vui cùng vịt con: 

+ Cách chơi: Các con vừa đi vừa nghe nhạc khi cô giáo 

yêu cầu chúng mình làm động tác nào của chú vịt con 

thì chúng mình sẽ thực hiện nhé! 

+ Tổ chức cho trẻ chơi. 

3. Kết thúc: 
- Nhận xét giờ học và tuyên dương. 

 

- Trẻ lắng nghe. 

 

 

 

 

- Trẻ lắng nghe. 

 

 

- Trẻ tham gia chơi. 

 

- Trẻ lắng nghe. 

 

 

- Trẻ tham gia chơi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


