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I.Mục đích – yêu cầu: 

1. Kiến thức: 

- Trẻ biết những viên sỏi tạo màu sắc đẹp cho những bức tranh.. 

- Trẻ biết cách dán, chọn sỏi dán vào tranh sao cho phù hợp. Trẻ biết cách dùng 

bút lông để tô màu. 

 

2. Kỹ năng: 

-  Trẻ sử dụng các kĩ năng vẽ nét , tô màu trên sỏi. 

- Trẻ có kỹ năng hoạt động nhóm: biết phối hợp, chia sẻ, thảo luận với nhau để tạo 

thành  bức tranh.  

3. Thái độ: 

- Có tinh thần đoàn kết, chia sẻ khi tham gia hoạt động tập thể, hoạt động nhóm. 

- Trẻ biết giữ gìn sản phẩm mình làm ra. 

- Trẻ hứng thú, tích cực, chủ động tham gia các hoạt động. 

II. Chuẩn bị: 

1.Đồ dùng của cô: 

- Tranh mẫu:  + Tranh 1: Cây xương rồng của tôi; 

           + Tranh 2: chùm nho  

           + Tranh 3: ngôi nhà trên lưng đồi 

- Que chỉ, giá trưng bày tranh. 

- Powerpoint bài dạy. 

2. Đồ dùng của trẻ: 

- Bìa cotton,  gỗ, foocmech. 

- Keo, khăn lau tay, kí hiệu. 
- Sỏi với nhiều hình dáng, kích thước khác nhau, màu nước, bút lông, tạp dề  

- 6 bàn gỗ thấp. 

- Giá treo sản phẩm, mẹt. 

- Cây giả, cành cây khô, lá cây, bút  dạ dầu. 

 

 

 

 

 

 



III. Cách tiến hành: 

Hoạt động của cô Hoạt động của trẻ 

1. Ổn định tổ chức: 

- Cô giới thiệu với các con, hôm nay có rất nhiều các bác, các 

cô tới thăm lớp mình. Các con khoanh tay lại chào các bác các 

cô nào! 

- Cô mời các con nhẹ nhàng ngồi xuống và xem có điều gì thú 

vị dành cho các con nhé! 

- Cô Hằng diễn ảo thuật 

 2. Phương pháp – hình thức tổ chức: 

Hoạt động 1: Quan sát – đàm thoại: 

* Tranh 1: Cây xương rồng của tôi 

- Cô có bức tranh gì đây? 

- Bức tranh này được làm từ nguyên vật liệu gì? 

- Màu sắc như thế nào? 

- Các con ạ! Hàng ngày các con thấy những viên sỏi màu trắng, 

màu ghi. Tại sao cây xương rồng cô làm từ những viên sỏi lại 

có màu xanh? 

- Làm thế nào để cô gắn những viên sỏi tạo thành bức tranh? 

=> Cô khái quát: Cây xương rồng cô chọn 1 viên đá to, hơi bẹt 

để làm chậu cây. Tiếp theo cô chọn  một viên đá hơi dài và 

tròn, dạng giống hình ô van để làm cây xương rồng, sau đó cô 

dán và  tô màu, trang trí thêm bông hoa cho bức tranh thêm 

sinh động. 

* Tranh 2: Chùm nho 

- Với nguyên vật liệu là sỏi, cô có bức tranh chắp ghép thành 

chùm nho đấy. 

- Bố cục bức tranh này như thế nào? 

- Ở phía trên cô gắn thêm những gì? 

=> Cô khái quát: Cô chọn nhiều viên đá dạng tròn xếp cạnh 

nhau để làm thành chùm nho. Và trước khi dán cô phải sắp xếp 

các viên đá cho giống chùm nho rồi cô mới dán. Sau đó cô tô 

màu chùm nho cho đẹp. 

* Tranh 3: Ngôi nhà trên lưng đồi 

- Sản phẩm của cô có tên là ngôi nhà trên lưng đồi. Sản phẩm 

này có gì đặc biệt? 

 

 

 

 

 

 

- Trẻ xem ảo thuật 

 

 

 

 

 

- Trẻ trả lời 

 

 

- Trẻ quan sát và 

trả lời câu hỏi của 

cô 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Trẻ trả lời 

 

 

 

 

 

 

- Trẻ quan sát và 

trả lời câu hỏi của 

cô 



- Ai có nhận xét gì về bức tranh này? 

- Ngôi nhà được cô làm như thế nào? 

=> Cô khái quát: Cô chọn những viên sỏi làm để tạo thành ngôi 

nhà. Cô sẽ chọn viên sỏi to, tròn, hơi bẹt để làm ngôi nhà. Sau 

khi chọn xong cô sẽ sắp xếp ra giấy dán, tô màu,vẽ và trang trí 

bức tranh ngôi nhà thật đẹp. 

Hoạt động 2: Hỏi ý tưởng của trẻ 

- Cô Hằng và cô Linh đã cho các con xem những sản phẩm 

được làm từ sỏi.  Các con có ý tưởng gì về sản phẩm của mình? 

+ Con sẽ làm gì?  

+ Con sẽ chọn viên sỏi như thế nào ?  

+ Con sẽ sử dụng những màu gì để tô cho sản phẩm của mình ?  

- Ngoài ra con sẽ sử dụng thêm những nguyên vật liệu gì khác 

nữa? (Hỏi 2-3 trẻ) 

=> Các con đều có ý tưởng rất hay cho sản phẩm của mình. 

Hôm nay các cô đã chuẩn bị cho các con rất nhiều nguyên vật 

liệu đó là sỏi, cành cây khô, màu nước và rất nhiều các nguyên 

vật liệu khác. Cô mời các con nhẹ nhàng về nhóm để cùng thực 

hiện ý tưởng của mình nào.  

Hoạt động 3: Trẻ thực hiện ( Cô mở nhạc nhẹ ) 

- Cô đi bao quát, động viên trẻ 

- Cô chú ý đến những trẻ chưa làm được, cô hướng dẫn cho trẻ, 

khuyến khích trẻ sáng tạo.... 

Hoạt động 4: Nhận xét sản phẩm 

- Cho trẻ mang bài lên treo sản phẩm. 

- Cho trẻ giới thiệu sản phẩm của mình. 

- Cô mời trẻ mang tranh lên trưng bày và cùng ngắm sản phẩm. 

- Cô cho trẻ nhận xét về sản phẩm của mình và của bạn. 

+ Con thích sản phẩm nào nhất? Tại sao con thích? 

+ Sản phẩm này là của ai ? Con đã làm như thế nào? 

+ Con đặt tên cho bức tranh của mình là gì? 

- Cô nhận xét 1-2 sản phẩm 

- Các con vừa làm được bức tranh từ những nguyên vật liệu gì? 

- Cô động viên, khích lệ trẻ. 

3. Kết thúc 

- Cô nhận xét khen ngợi trẻ và chuyển  hoạt động 

 

 

 

- Trẻ trả lời 

 

 

 

 

- Trẻ trả lời và nêu 

ra ý tưởng của 

mình  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Trẻ thực hiện 

 

 

 

 

 

- Trẻ mang bài lên 

trưng bày và nhận 

xét sản phẩm của 

mình, của bạn 

 

 

 

 

 

 

- Trẻ cất dọn đồ 

dùng. 

 


