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I. MỤC ĐÍCH- YÊU CẦU 

1. Kiến thức: 

- Trẻ nhớ được tên truyện, tên các nhân vật, hoạt động của các nhân vật và hiểu 

nội dung câu chuyện: Kể về bạn Hoa và bạn Cường cùng sở thích là ăn bánh kẹo 

và không chịu vệ sinh răng miệng sạch sẽ nên đã bị sâu răng. 

- Trẻ nắm được trình tự diễn biến truyện. 

- Trẻ nhớ và phân biệt được giọng điệu của các nhân vật. 

 2. Kỹ năng: 
- Rèn kĩ năng nghe hiểu và thể hiện được giọng điệu của các nhân vật 

- Phát triển ngôn ngữ mạch lạc cho trẻ. 

3. Thái độ: 
 - Trẻ yêu thích môn học, tích cực tham gia các hoạt động. 

 - Giáo dục trẻ về dinh dưỡng ăn uống hợp vệ sinh và dạy trẻ biết giữ gìn vệ sinh 

răng miệng 

II. Chuẩn bị 

* Địa điểm: Phòng hội đồng 

* Đồ dùng: Máy tính, máy chiếu các sile chứa nội dung câu truyện. 

   Hình ảnh 1: Bé Hoa và bé Cường không ăn cơm, chỉ thích ăn bánh kẹo. 

   Hình ảnh 2: Bé Hoa và bé Cường ăn kem.  

   Hình ảnh 3: Các ngôi nhà bằng kẹo, bánh kem trứng, sô cô la. 

   Hình ảnh 4: Bé Hoa và bé Cường rủ nhau ra công viên chơi. 

   Hình ảnh 5: Bé hoa và bé Cường ăn những cánh cửa bằng sô cô la. 

   Hình ảnh 6: Bé Hoa và bé Cường bị đau răng, đau bụng. 

    III.Cách tiến hành 

Hoạt động của cô Hoạt động của trẻ 

1. Ổn định tổ chức 

- Cô cho trẻ xem vi deo sinh nhật bạn Mai Chi 

- Trò chuyện cùng trẻ theo vi deo 

- Và cô biết có 2 bạn nhỏ vì quá ăn nhiều kẹo xong lại 

không chịu đánh răng nên bị đau răng đấy, và để biết 

đó là hai bạn nào cô mời các con hãy chú ý lắng nghe 

cô kể câu chuyện. Ngôi nhà ngọt ngào nhé. 

2 : Phương pháp, hình thức tổ chức 
+ Cô kể lần 1 (Không tranh) 

 - Cô vừa kể cho các con nghe chuyện gì? 

+ Câu chuyện: Kể về bạn Hoa và bạn Cường cùng sở 

thích là ăn bánh kẹo và không chịu vệ sinh răng miệng 

sạch sẽ nên đã bị đau răng. 

+Cô kể lần 2: Kể chuyện trên máy tính 

  - Để hiểu rõ về câu chuyện, cô sẽ kể cho chúng mình 

nghe lại câu chuyện một lần nữa nhé! 

- Trong chuyện có những nhân vật nào? 

- Hai bạn có chung sở thích gì?  

 

- Trẻ chú ý xem vi deo 

-Trẻ trả lời 

 

 

 

-Trẻ lắng nghe 

 

 

- Trẻ trả lời 

 

 

 

- Trẻ trả lời 

 

- Trẻ lắng nghe 

 

 



- Khi mùa hè đến các bạn ấy thích ăn những gì? 

- Vào công viên các bạn phát hiện ra điều gì? 

- Hai bạn đã làm gì với ngôi nhà đó? 

- Sau khi ăn hết ngôi nhà bằng kẹo thì hai bạn đã bị 

làm sao? 

- Câu chuyện “ Ngôi nhà ngọt ngào “ có hay không 

các con? 

* Giáo dục: Các con ạ chúng mình cần ăn hết suất, ăn 

đầy đủ các chất dinh dưỡng như: Cơm, thit, cá, rau 

như vậy cơ thể chúng mình mới khỏe mạnh và không 

nên ăn qua nhiều bánh kẹo và các con nhớ vệ sinh 

răng miệng sạch sẽ mỗi khi ăn xong và đặc biệt phải 

nhớ đánh răng buổi sáng thức dậy và buổi tối trước khi 

đi ngủ để luôn có một hàm răng trắng bóng, chắc khỏe 

các con có đồng ý với cô không nào. 

- Câu chuyện đã được chuyển thể thành phim hoạt 

hình nữa đấy các con ạ! Cô và các con cùng xem nhé! 

+ Lần 3: Cho trẻ xem rối tay 

* 3. Kết thúc :  Cô nhận xét, tuyên dương trẻ. 

- Trẻ lắng nghe 

 

- Trẻ trả lời 

 

- Trẻ trả lời 

- Trẻ trả lời 

 

- Trẻ trả lời 

 

 

 

- Trẻ xem vi deo 

 

 

 

 

- Trẻ chú ý lắng nghe 

 

 

 


