
 
 
 

 

PHÒNG GD & ĐT QUẬN THANH XUÂN 

TRƯỜNG MẦM NON TUỔI THẦN TIÊN 
     

 

 

 

 

 

 

 

                              GIÁO ÁN  

       THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 

   

              LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN THẨM MỸ 

 

                            Đề tài: Làm tranh từ lá cây.  

                            Lứa tuổi: 3 - 4 tuổi 

                            Số lượng: 16 - 18 trẻ 

                           Thời gian: 15 - 20 phút 

                           Giáo viên thực hiện: Hoàng Thùy Dương. 

                           Ngày thực hiện: 28/ 10/ 2022 

 

 

 
                                          

                                        

 

Năm học 2022 - 2023 

 

 



 
 
 

 

I.MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU: 

  1. Kiến thức: 

     - Trẻ biết các lá cây có thể tạo thành các bức tranh về cây. 

     - Trẻ hiểu các lá cây xanh khi già nó chuyển sang màu vàng. 

  2. Kỹ năng 

     - Trẻ có kỹ năng lựa chọn xếp lá để dán thành hình bức tranh cây. 

     - Trẻ thực hiện thao tác gọn gàng ngăn nắp khi tạo ra sản phẩm. 

  3. Thái độ 

     - Trẻ hào hứng khi tham gia hoạt động dán lá, hoa. 

     - Trẻ yêu thích sản phẩm của mình và của bạn 

   II. Chuẩn bị 

  1. Đồ dùng của cô 

          + Hình ảnh 1: Tranh hoa cỏ mùa xuân.  

          + Hình ảnh 2:  Tranh lá cây mùa thu. 

          + Hình ảnh 3: Tranh mùa lá rụng. 

     - Lá cây, hoa. 

     - Giá treo sản phẩm 

     - Nhạc bài hát: Lý cây xanh. 

 2. Đồ dùng của trẻ 

     - Khung tranh: Hình vuông, hình tam giác, hình chữ nhật để trẻ thực hiện.  

     - Rổ đựng đồ dùng: Lá cây, hoa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

III. CÁCH TIẾN HÀNH 

                  HOẠT ĐỘNG CỦA CÔ 

 

HOẠT ĐỘNG CỦA 

TRẺ 

 

1.Ổn định tổ chức  

- Cô giới thiệu khách. 

- Cô và các trẻ hát bài “ Lý cây xanh”  

- Cô và các con vừa hát bài gì? 

- Trong bài hát nói về điều gì? 

- Cây xanh cho chúng mình bóng mát, cây xanh còn làm 

cho không khí trong lành. Từ những chiếc lá rụng cô đã 

tạo ra những bức tranh đấy. Cô mời các con cùng đến 

góc trưng bày để xem cô tạo ra bức tranh gì nhé! 

2. Phương pháp hình thức tổ chức. 

* Hoạt động 1. Quan Sát và đàm thoại 

 Tranh 1: Cây hoa mùa xuân 

- Cô có bức tranh gì đây? 

- Cây hoa cỏ mùa xuân này được làm bằng những 

nguyên liệu gì?  

+ Tranh cây hoa cỏ mùa xuân này cô đã chọn những 

chiếc lá màu xanh đặt lên trên băng dính gần cành cây 

để làm tán lá, cô dính thêm hoa cho cây để tạo nên một 

cây hoa nở thật đẹp. 

Tranh 2: Cây mùa thu. 

- Các con có nhận xét gì về bức tranh của cô? 

- Mùa thu đến lá cây có màu như thế nào? 

+ Bức tranh cây lá mùa thu có lá màu vàng cô đã chọn 

những chiếc lá vàng đặt lên trên băng dính để tạo thành 

cây mùa thu thật là đẹp. 

Tranh 3: Lá rụng mùa thu. 

- Cô có bức tranh gì đây? 

- Bức tranh của cô có dán lá màu gì? 

+ Bức tranh mùa lá rụng này cô đã chọn những chiếc lá 

vàng cô dán xuống gốc cây để tạo nên những chiếc lá 

bay bay rơi dần xuống gốc cây để tạo thành thảm lá 

vàng rực rỡ.  

 

 

 - Trẻ hát cùng cô 

 - Trẻ trả lời. 

 

 

 

 

 

 

- Trẻ trả lời 

 

 

 

 

 

- Trẻ trả lời. 

- Trẻ trả lời 

 

 

-  Trẻ trả lời 

- Trẻ trả lời 

 

 



 
 
 

* Hoạt động 2: Gợi ý hỏi ý tưởng trẻ 

- Các con sẽ dùng nguyên liệu gì để dán tranh? 

- Bạn nào dán lá cây mùa thu? 

- Có bạn nào có ý tưởng giống bạn không? 

*Hướng dẫn trẻ về bàn thực hiện: 

Cô đã chuẩn bị rất nhiều lá cây và các nguyên liệu khác 

nhau. Bây giờ cô mời các con nhẹ nhàng về bàn để cùng 

nhau tạo ra những sản phẩm của mình nhé !  

* Hoạt động 3: Trẻ thực hiện 

Cô mở nhạc không lời trong thời gian trẻ hoạt động 

Cô bao quát trẻ - động viên - Giúp đỡ trẻ thực hiện 

Nhận xét, trưng bày sản phẩm 

- Cho trẻ quan sát sản phẩm của mình và của bạn, trò 

chuyện về sản phẩn của mình và của bạn. 

- Con thích bài nào nhất? Vì sao con thích? 

- Còn đây là bức tranh của bạn nào? Con hãy giới thiệu 

về bức tranh của mình nhé! 

- Cô nhận xét chung về sản phẩm của trẻ: 

- Cô động viên, khen gợi cả lớp. 

 3. Kết thúc 

- Cô nhận xét chung. Cho trẻ thu dọn đồ dùng chuyển 

hoạt động. 

 

  - Trẻ trả lời 

- Trẻ trả lời 

 

- Trẻ thực hiện 

 

 

 

 

- Trẻ quan sát sản 

phẩm. 

- Trẻ giới thiệu bức 

tranh. 

 

- Cô nhận xét và 

động viên trẻ. 

 


