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I. Mục đích yêu cầu  

1. Kiến thức:  

- Trẻ biết chào hỏi lễ phép khi gặp người lớn 

- Trẻ hiểu chào hỏi phù hợp với mọi người, mọi hoàn cảnh 

2. Kỹ năng: 

- Rèn thói quen chào hỏi cho trẻ. 

- Biết sử dụng một số từ chào hỏi lễ phép phù hợp với tình huống khi giao tiếp với 
mọi người. 

3. Thái độ: 

- Trẻ có thái độ vui vẻ khi gặp mọi người. 

- Giáo dục trẻ yêu quý, lễ phép với ông bà, bố mẹ, cô giáo và mọi người xung quanh.  

II. Chuẩn bị 

1. Đồ dùng của cô: 

- Bài giảng powpoint 

- Nhạc bài hát “Ta đi vào rừng xanh” “Con chim vành khuyên”, nhạc không lời kể 

chuyện. 

- Sa bàn truyện “Mèo con lễ phép” 

2. Đồ dùng của trẻ: 

- Trang phục gọn gàng 

- Trang phục quần áo của bà, trang phục chú bộ đội 

 

 

 



III. Cách tiến hành  

Hoạt động của cô Hoạt động của trẻ 

I. Ổn định tổ chức 
    Hôm nay, các bác đến thăm lớp mình đấy, chúng mình cùng 

hát bài “Lời chào buổi sáng” chào đón các bác nào. 
    Bài hát thật vui. Hôm nay đi học các con đã chào ai? 

=> Lời chào thể hiện sự lễ phép, chào hỏi tạo ra sự thân thiện, 
gần gũi đấy. 

II. Phương pháp và hình thức tổ chức  
1. Hoạt động 1. Dạy trẻ cách chào hỏi lễ phép với người lớn 

 - Để xem lời chào quan trọng như thế nào các bạn hãy lắng 
nghe cô kể câu truyện “Mèo con lễ phép” nhé! 
 - Cô vừa kể cho các con nghe câu chuyện gì? 

 - Trong câu chuyện “Mèo con lễ phép” con có nhận xét gì về 
các bạn. 

- Khi gặp chị Dê các bạn đã làm gi? Ai là người chào trước? 

- Thế gặp bác Voi bạn nào là người chào trước? Bạn Mèo chào 

như thế nào? 

- Khi đến nhà bác Gấu bạn nào lại là người chào trước? Bạn 

Mèo chào như thế nào? 

=> Giáo dục trẻ: Trong câu chuyện cô vừa kể bạn Gà Trống 

chưa ngoan vì khi gặp người lớn bạn Gà Trống không chào, 
còn bạn Mèo con rất ngoan và lịch sự khi gặp người lớn bạn 

Mèo con đã biết khoanh tay lễ phép chào. Vậy các con có 
muốn trở thành một em bé ngoan được mọi người yêu quý 

như bạn Mèo con không? Ngày hôm nay cô sẽ hướng dẫn 
 các con cách chào hỏi lễ phép nhé. 
- Khi gặp người lớn các con sẽ chào như thế nào? 
 

 -  Cô làm mẫu: Khi gặp người lớn tuổi như ông bà, bố mẹ, cô 

giáo các con chào như sau: Khi chào, các con phải đứng 
thẳng, hai chân chụm lại, hai tay khoanh trước ngực, miệng 

cười tươi, đầu hơi cúi, mắt nhìn thẳng vào người được chào , 
giọng nói vừa đủ nghe: “Con chào ông ạ, con chào bà ạ, con 

chào bố mẹ ạ…”. 
-  Hôm nay đến thăm lớp mình có các bác trong ban giám 
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hiệu các con cùng đứng lên chào các bác nào? 
- Các tổ cùng thi xem tổ nào chào cô to và đúng nhất nào? 

(Cô cho từng tổ đứng dậy chào cô, cô chú ý sửa sai) 
- Đây là hình ảnh gì? 

- Khi đi học bạn đang chào ai đây? Các con cùng chào ông 
với bạn nhé (3-4 trẻ chào) 
- Khi đến lớp bạn chào ai đây? 

- Khi đến lớp các con khoanh tay lễ phép chào cô nhé ( cô 
mời 3-4 trẻ) 

- Còn đây là hình ảnh gì? 
- À! Bạn nhỏ đang ở nhà thì có khách tới chơi và bạn nhỏ đã 

biết chào hỏi khách lễ phép. 
- Còn chúng mình thì sao? Con chào khách như thế nào? (cô 

gọi 2-3 trẻ đứng dậy chào) 
=>Cô khái quát lại: Khi gặp người lớn tuổi thì các con phải 

đứng thẳng, hai chân chụm lại, hai tay khoanh trước ngực, 
miệng cười tươi, đầu hơi cúi, mắt nhìn thẳng vào người được 

chào và chào rõ ràng.  
2. Hoạt động 2: Dạy trẻ cách chào hỏi bạn bè  
- Khi đến lớp ngoài chào cô giáo thì các con còn chào ai nữa? 

- Các con sẽ chào các bạn như thế nào? 
- Các con cùng quan sát hình ảnh hai bạn nhỏ đang chào 

nhau xem các bạn chào như thế nào nhé. 
- Cô làm mẫu: “Khi gặp các bạn thì chúng mình đứng thẳng 

và cười thật tươi, giơ tay lên chào các bạn “Tớ chào cậu, tớ 
chào cậu” 

- Cô cho 2 trẻ lên chào nhau và chào cả lớp. 
=> Các con ạ, để trở thành một em bé ngoan được mọi người 

yêu quý thì khi gặp mợi người các con phải biết chào hỏi lễ 
phép, lịch sự và trang nhã nhé. 

3. Hoạt động 2: Ôn luyện củng cố 

  - Trò chơi 1: Cánh cửa thần kì 

Cách chơi: Đằng sau cánh cửa là những điều bí mật các con 
có muốn biết điều bí mật đó là gì không? Các con cùng hô to 
với cô nào “Cánh cửa ơi mở ra” 

+ Lần 1: Bà bước ra 
+ Lần 2: Chú bộ đội 

+ Lần 3: Bạn nhỏ 

- Trò chơi 2: Cho trẻ hát múa bài: “Con chim vành 
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khuyên” 

Cô cho trẻ hát múa theo lời bài hát “Con chim vành khuyên” 

  III. Kết thúc 
Cô nhận xét, động viên, khích lệ trẻ. 

 
 
 

 
 

 

 


