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I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU: 

1. Kiến thức: 

- Trẻ biết lấy tăm bông để chấm thành những bông hoa vào tranh.  

- Trẻ nhận biết được màu đỏ. 

2. Kỹ năng: 

- Trẻ có kỹ năng dùng tay phải cầm tăm bông, tay trái giữ tranh để chấm thành 

những bông hoa. 

3.Thái độ: 

- Trẻ tích cực tương tác với cô: vui vẻ, tự nguyện, hứng thú. 

II. CHUẨN BỊ: 

1. Đồ dùng của cô. 

- Của cô: 3 tranh (1 tranh mẫu) 

- Nhạc bài hát: “Màu hoa”, nhạc beat: “Bông hồng tặng cô”. 

- Màu nước: đỏ, khăn ẩm, tăm bông, đĩa nhựa. 

- Kệ để sản phẩm của cháu. 

2. Đồ dùng của trẻ. 

- Mỗi trẻ 1 tấm mika trong khổ A4 vẽ sẵn thân cây còn thiếu hoa. 

- Đĩa giấy: 6 cái 

- Đĩa giấy bạc: 24 cái 

- Màu nước: đỏ 

- Tăm bông: 12 bó 

- Khăn lau tay: 6 khăn 

3. Địa điểm, trang phục 

- Trong lớp học 

- Trang phục của cô và trẻ gọn gàng thoải mái. 

 



 

 

 

 

 

III. CÁCH TIẾN HÀNH 

HOẠT ĐỘNG CỦA CÔ 

 

HOẠT ĐỘNG 

CỦA TRẺ 

 

1.Ổn định tổ chức  

- Cô và trẻ cùng nhau hát bài “ Màu hoa “ 

- Các con vừa hát bài hát gì? 

- Trong bài hát có nhắc đến cái gì? 

- Đó chính là bông hoa với rất nhiều màu sắc sặc sỡ đấy. 

Các con có biết sắp đến ngày gì không? 

- À đúng rồi đó chính là ngày 20/11 ngày Nhà giáo Việt 

Nam, ngày để tri ân các thầy cô giáo đấy. Hôm nay cô sẽ 

hướng dẫn các con chấm hoa bằng tăm bông để tặng các cô 

nhé. 

2. Phương pháp – Hình thức tổ chức 

Hoạt động 1: Giới thiệu tranh 

- Cô có gì đây? 

- Bức tranh có gì? 

- Bông hoa màu gì? 

- Các con có biết cô tạo ra những bông hoa này như thế nào 

không? 

 

- Trẻ hát cùng cô. 

- Trẻ trả lời 

 

- Trẻ trả lời 

 

 

 

 

 

 

- Trẻ trả lời 

 

 

 



- Bây giờ cô Hương sẽ hướng dẫn cho các con chấm hoa 

bằng tăm bông nhé.  

Hoạt động 2: Làm mẫu 

Cô làm mẫu: 

- L n  : Cô làm mẫu không giải thích. 

- L n 2: Cô làm mẫu kết hợp giải thích: 

Đầu tiên cô Hương dùng tay phải cầm vào tăm bông, tay 

trái cô giữ bức tranh sau đó cô chấm màu lên thân cây để 

tạo thành hoa, rồi cô lau tay vào khăn ẩm.  

Cô đã chấm màu vào thân cây để làm hoa xong rồi. 

- Cô hướng dẫn trẻ thực hiện trên không. 

Hoạt động 3:Trẻ thực hiện. 

- Cô đã chuẩn bị cho các con các nguyên liệu để sử dụng 

cho ngày hôm nay. Cô mời các bạn về bàn để thực hiện. 

- Trẻ thực hiện: Cô bao quát và hướng dẫn trẻ lúng túng 

chưa làm được bài. Động viên khuyến khích trẻ. 

Hoạt động 4: Nhận xét sản phẩm. 

- Cô giúp trẻ để sản phẩm. 

+ Đây là tranh của bạn nào?  

+ Con chấm hoa bằng gì?  

+ Con dùng màu gì? 

3. Kết thúc 

-Cô nhận xét, khích lệ trẻ: Hôm nay bạn nào cũng chấm 

được những bông hoa thật đẹp, cô khen tất cả các con. 

 

  

 

 

 

 

 

- Trẻ quan sát. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Trẻ thực hiện. 

 

 

 

- Trẻ trả lời. 

 

 

 

 



 

 

 


