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I.  Mục đích yêu cầu: 

1. Kiến thức:  

- Trẻ nhớ tên bài thơ, thuộc thơ và hiểu nội dung bài thơ.  

- Trẻ hiểu được từ khó: “Ngoẹo” 

- Trẻ biết tên trò chơi và hiểu cách chơi trò chơi: “Bé thông minh” 

2. Kỹ năng:  

- Rèn kỹ năng đọc thơ diễn cảm, biết thể hiện âm điệu vui tươi của bài thơ.  

- Phát triển ngôn ngữ cho trẻ.  

3. Giáo dục:  

- Trẻ tích cực tham gia hoạt động.  

- Qua bài thơ giáo dục trẻ biết giữ gìn , bảo vệ cơ thể để tránh nhiễm bệnh . 

II. Chuẩn bị :  

- Địa điểm: Trong lớp học 

- Power point về bài dạy 

III.  Cách tiến hành: 

 

  



Hoạt động của cô Hoạt động của trẻ 

1. Ổn định tổ chức: 

- Cô cho trẻ xem video bài hát về Jojo đi tiêm vacxin và trò 

chuyện, dẫn dắt trẻ vào bài học. 

2. Phương pháp, hình thức tổ chức: 

* Cô giới thiệu bài thơ “Bé chẳng sợ tiêm” 

- Cô đọc lần 1 (Không tranh).  

+ Hỏi tên bài thơ? 

Bây giờ để có thể trả lời được các câu hỏi mà cô Trang đã 

chuẩn bị cho chúng mình, các con hãy cùng lắng nghe cô đọc 

lại bài thơ 1 lần nữa với tranh nhé 

- Cô đọc lần 2 (Tranh minh họa)  

Các con đã vừa nghe cô đọc xong bài thơ lần thứ 2 rồi, bây 

giờ chúng mình có sẵn sàng trả lời các câu hỏi của cô không? 

* Đàm thoại- Trích dẫn  

- Cô vừa đọc cho chúng mình nghe bài thơ gì? 

- Trong bài thơ bạn cún bông bị làm sao? 

- Cô giải thích từ “Ngoẹo” : có nghĩa là nghiêng về một bên 

nào đó. 

- Bạn nhỏ tập làm gì? Bé chữa bệnh cho ai? 

- Bé làm công việc của Bác sĩ như thế nào? Bé bảo Cún bông 

phải làm gì? 

- Sau khi khám bệnh, tiêm và uống thuốc thì Cún bông như 

thế nào ? 

- Khi mẹ đưa bạn nhỏ đi tiêm phòng bạn nhỏ cảm thấy như 

thế nào? 

* Giáo dục trẻ: Các con hãy bảo vệ cơ thể của mình, ăn uống 

đầy đủ các chất dinh dưỡng, thường xuyên tập thể dục để có 

cơ thể khỏe mạnh, không bị ốm đau. 

 

- Trẻ lắng nghe. 

 

 

 

- Trẻ trả lời 

 

 

 

 

- Trẻ trả lời 

 

 

 

 

 

- Trẻ trả lời các 

câu hỏi của cô 

 

 

 

 

 

 

 

- Trẻ lắng nghe cô 

 

 



* Dạy trẻ đọc thơ: 

- Cho cả lớp đọc bài thơ (Cô sửa sai cho trẻ về từ, câu- nếu 

có) 

- Trẻ đọc thơ tổ, nhóm, cá nhân. 

* Trò chơi: “Bé thông minh” 

Cô phổ biến luật chơi, cách chơi: Trò chơi của cô có tên “Bé 

thông minh”. Trên đây cô sẽ đưa ra cho các con những hình 

ảnh của bài thơ, nhiệm vụ của các con sẽ là đọc bài thơ dựa 

trên những hình ảnh đó nhé 

3) Kết thúc: Cô chào tạm biệt trẻ. 

- Trẻ thực hiện 

 

 

 

 

- Trẻ lắng nghe. 

- Trẻ thực hiện  

 


