
 I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU 

1. Kiến thức: 

- Trẻ nhớ tên bài hát “ Mẹ yêu nhé” biết tên tác giả Nguyễn Hà 

- Trẻ hiểu nội dung bài hát: “ Mẹ yêu nhé” nói về tình cảm của bạn nhỏ dành cho mẹ 

của mình ngay từ bé đến khi trưởng thành, luôn ghi nhớ công ơn chăm sóc của  mẹ 

- Trẻ biết các động tác vận động theo bài hát “ Cô giáo em” 

2. Kỹ năng: 

- Trẻ nhớ hát rõ lời,biết dùng các bộ phận của cơ thể để vận động nhịp nhàng theo 

nhạc bài hát “ Mẹ yêu nhé”. 

- Trẻ nói được tên bài hát và  nghe trọn vẹn bài hát “ Mẹ yêu nhé”. 

- Rèn cho trẻ nói đủ câu, rõ ràng  mạch lạc, hát rõ lời. 

3. Thái độ:  

- Trẻ hứng thú tham gia vào các hoạt động của cô  

- Trẻ biết thể hiện cảm xúc khi nghe cô hát và hưởng ứng cùng cô. 

- Trẻ yêu quý, kính trọng mẹ, thể hiện tình cảm đối với mẹ và cô giáo. 

III. CHUẨN BỊ 

- Sân khấu biểu diễn 

- Nhạc bài hát “ Mẹ yêu nhé”, “ Cô giáo em” 

- Video trình chiếu hình ảnh mẹ và bé 

- Khung vải cho trẻ chơi trò chơi 

IV. CÁCH TIẾN HÀNH 

Hoạt động của cô Hoạt động của trẻ 

1) Ổn định tổ chức: 

- Cô giới thiệu với tất cả các con hôm nay có bác Vy, bác 

Hồng đến thăm lớp mình đấy. Các con khoanh tay chào các 

bác 

- Tuần này có một ngày thật đặc biệt. Các con có biết đấy là 

ngày gì không ?  

- Đó là ngày 20/10 ngày của bà, của mẹ, của cô giáo đấy. Có 

một bài hát rất hay nói về mẹ. Cô mời các con cùng lắng nghe 

cô hát tặng các con nhé 

2) Phương pháp- hình thức tổ chức: 

Hoạt động 1: Nghe hát “ Mẹ yêu nhé” 

- Lần 1: Cô hát có nhạc 

+ Cô vừa hát cho các con nghe bài hát gì 

+ Nghe xong, các con thấy bài hát thế nào? 

- Lần 2: Cô hát kết hợp nhóm trẻ múa minh họa 

+ Các con thấy phần biểu diễn của cô và các bạn trên sân khấu 
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thế nào? 

- Ngày 20/10 để cho mẹ vui, các con sẽ làm gì? 

-> Mẹ là người sinh ra các con, chăm sóc và dạy dỗ các con từ 

bé đến khi lớn. Vì vậy, các con hãy ngoan, làm nhiều việc giú 

đỡ mẹ để mẹ vui nhé 

- Lần 3: Cô mở video ca sỹ Ngọc Linh hát kết hợp hình ảnh 

mẹ và con trên màn hình 

Cô hỏi trẻ cảm xúc sau khi nghe hát và xem hình ảnh trên màn 

hình  

Hoạt động 2: VĐMH “ Cô giáo em” 

- Ngày 20/10 không chỉ có các bài hát về mẹ mà còn có các bài 

hát về cô giáo rất hay nữa đấy. Có 1 bài hát mà cô và các con 

đã được học có tên “ Cô giáo em”. Hôm nay, cô mời các con 

đứng lên vận động minh họa theo giai điệu của bài hát nhé 

- Lần 1: Cả lớp vận động minh họa 

- Lần 2: Tổ, nhóm, cá nhân trẻ vận động minh họa 

- Lần 3: Nhóm trẻ kết hợp sử dụng dụng cụ âm nhạc 

- Cô mời trẻ nhận xét sau mỗi lần trẻ thực hiện 

- Cô nhận xét trẻ 

Hoạt động 3: TCAN “ Ai đoán giỏi” 

+ Cô giới thiệu tên trò chơi 

+ Cô phổ biến luật chơi, cách chơi: Cô có khung vải với 3 vị trí 

1, 2, 3. Cô mời 3 cặp đôi lên chơi. Các con sẽ lần lượt từng cặp 

cử 1 bạn đứng sau khung vải. Khi có hiệu lệnh của cô, các bạn 

hát thật to để các bạn đứng trước khung đoán xem bạn của 

mình là ai, tiếng hát ở vị trí số mấy 

+ Cô cho trẻ chơi 2-3 lần. 

- Cô nhận xét sau mỗi lần trẻ chơi 

3) Kết thúc:  

- Cô nhận xét, tuyên dương trẻ  
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