
 

Tài liŒu - KhÓi MÅu Giáo/ Bùi ThÎ Xuân/ TrÜ©ng Nhi ñÒng 

  Các Thú vÆt ª TRONG nông tråi    

 
I. L©I gi§i ThiŒu và hÜ§ng dÅn 

ñiŠu quan tr†ng nhÃt trong cu¶c Ç©i h†c tÆp cûa ÇÙa trÈ  là ÇÜ®c b¡t ÇÀu tØ trong gia Çình 
và h†c ÇÜ©ng. TrÈ em h†c b¢ng cách ng¡m nhìn, l¡ng nghe và Ç¥c biŒt là th¿c hành. TrÈ 
em h†c ÇÜ®c tÓt nhÃt khi các em thích thú vŠ nh»ng ÇiŠu Çó và ÇÜ®c làm v§i nh»ng ngÜ©i 
quan tâm và giúp các em. Các em là m¶t ÇÙa trÈ hoàn häo và së phát tri‹n theo khä næng 
cûa chúng.  
Tài liŒu này giáo viên có th‹ sº døng tåi l§p hay làm thành nhiŠu b¶ cho phø huynh h†c 
sinh mÜ®n Çem vŠ nhà Ç‹ cho các em vui h†c nhÜ m¶t bài tÆp ª nhà. 

   

 II. Møc løc: Trong tÆp này chúng ta së tìm thÃy nhÜ sau: 
 

     M¶t cuÓn sách có t¿a ÇŠ ‘Nông tråi’ 

• 24  mi‰ng puzzuler g†i là ‘Các thú vÆt ª nông tråi và con cûa chúng’ 

• 20 BÙc tÜ®ng nhÕ 

• 1 Xe máy kéo (ÇÒ chÖi nhÕ 

• 1 Xe r© - m†t ( ÇÒ chÖi nhÕ) 

 III. Chúng ta có th‹ h†c và ÇÜ®c làm gì - V§i 4 cách nhÜ sau 

     ChuÄn bÎ - Làm riêng m¶t th©i khoá bi‹u cho thÀy cô (phø huynh) và các em Ç‹ cùng nhau 

ngÒi xuÓng làm viŒc chung. 

     Gây s¿ hào hÙng - ChÌ cho các em thÃy r¢ng chúng ta rÃt thích thú trong viŒc làm 

mà các em Çang làm. 

    Låc quan - Khuy‰n khích các em làm tÓt nhÃt b¢ng cách chú š Çáp låi và nª m¶t nø                   

cÜ©i chào Çón. 

    ñiŠn vào t© Çánh giá 

Ghi chú: N‰u thÀy cô và các em cäm thÃy thÃt v†ng hay không Çû kiên nhÅn Ç‹ làm viŒc này.  

Xin t¿ nhiên ngÜng låi và có th‹ ti‰p tøc vào nh»ng gi© khác. N‰u có th‹ ÇÜ®c xin thÀy cô cho 

các em lÆp låi viêc này tåi nhà v§i cha mË.  

IV. Gi» gìn b¶ thi‰t bÎ  
 

Xin vui lòng gi» thÆt cÄn thÆn b¶ thi‰t bÎ này. ñ‹ tÃt cä các vÆt døng vào trong bÎch. N‰u bÃt cÙ 

m¶t mi‰ng nào bÎ mÃt hay bi gÅy xin giáo viên hay cha mË vui lòng báo cho cô Xuân. Cám Ön  
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 Các thú vÆt ª TRONG nông tråi  

 

 

Sinh hoåt thÙ 1: ‘Nông tråi’ 

 

ñ†c cuÓn sách ‘Nông tråi’ và xin lÆt tØng trang sách 

 
• ñ†c trang ÇÀu tiên ‘Các thú vÆt ª trong nông 

tråi’... hãy Ç‹ cho các em t¿ lÆt các trang sách Ç‹ 

tìm hình con cûa các con thú vÆt.  
 

 
• Nh¡c låi tên cûa các con thú vÆt nhÕ và yêu cÀu 

các em lÆp låi cho giáo viên (phø huynh) nghe. 
 

 

• Giáo viên (phø huynh) có th‹ Ç†c h‰t cuÓn sách 

n‰u các em vÅn còn hÙng thú v§i cuÓn sách này. 
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  Các thú vÆt ª trong nông tråi    

 
Sinh hoåt thÙ 2: 

Khi các em làm viŒc này. Yêu cÀu các em Ç‹ các bÙc tÜ®ng cûa các con thú vÆt ª nông tråi cho phù h®p v§i hình và tên 

 

       
 

        

      
 

 
 

 
  

 TrØu 

Gà con và gà mái 
Dê 

Ng¿a con 

Ng¿a 

Chó 

Ng‡ng 

Heo nái 
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   Các thú vÆt ª trog nông tråi      
Sinh hoåt thÙ 2 ti‰p ttheo: 

 

 

            
 

       

 

 

  
        Tractor      

 

 
 

 Hen 

TrØu Gà tây (trÓng) bò 

Gà mái 
Heo Ç¿c 

Gà tây (mái) 

R© - m†t Xe kéo 

VÎt con và vÎt mË 

Con gà trÓng 
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  CÁC THÚ V T Ÿ TRONG NÔNG TR I  
 

 

Sinh hoåt thÙ 3: Thú vÆt ª trong nông tråi b¢ng Puzzle 
 

 

• Mª 24 mi‰ng puzzle có tên là ‘Các thú vÆt ª nông tråi và 

các con cûa chúng’ ñó là loåi Puzzle Ç‹ chÖi trên sàn nhà 

nhÜng có th‹ chÖi ÇÜ®c ª trên bàn l§n. 
 

• M‡i m¶t mi‰ng Puzzle là m¶t sÓ. Tìm m¶t mi‰ng v§i sÓ 

1- 6 vi‰t vào m¥t Ç¢ng sau rÒi ÇÜa tÃt cä cho các em Ç‹ 

các em x‰p låi. 
 

• Tìm mi‰ng Puzzle có sÓ 7 - 12 rÒi ÇÜa tÃt cä cho các em 

Ç‹ con cûa qúi vÎ ráp vào cho vØa bên dÜ§i cûa hàng ÇÀu 

tiên. 

 

•  Tìm mi‰ng Puzzle có sÓ 13 - 18 rÒi ÇÜa tÃt cä cho các em 

Ç‹ con cûa qúi vÎ ráp vào cho vØa bên dÜ§i cûa hàng thÙ 

hai 

 

•  Tìm mi‰ng Puzzle có sÓ 19 - 24 Ç‹ ráp cho hoàn chÌnh. 

 

• Khi các em Çã ráp xong Puzzle, hãy Ç‹ låi trên sàn nhà 

hay trên bàn, giáo viên sÍ cÀn Ç‰n khi b¡t ÇÀu cho m¶t 

sinh hoåt k‰ ti‰p. 
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  Các thú vÆt ª Trong nông tråi    
 
 

Các em së h†c ÇÜ®c nh»ng gì tØ tÆp này 

 

Khi thÀy cô (phø huynh) và các em sº døng tÆp tài 

liŒu này, các em së b¡t ÇÀu: 

 

• Thích thú Ç†c sách, mª ÇÜ®c các hình trong 

sách. 
 

• Ghép các bÙc tÜ®ng có hình thú vÆt ª nông tråi 

cho giÓng v§i các hình trong tranh. 
 

• Phát tri‹n kÏ næng sº døng Çôi bàn tay b¢ng cách 

x‰p  24 mi‰ng Puzzle trên sàn nhà. 

 

• Theo dõi s¿ hÜ§ng dÅn ÇÖn giän b¢ng cách dùng 

hình änh. 
 

• Th¿c tÆp kÏ næng sº døng Çôi bàn tay b¢ng cách 

Ç‹ các con thú vÆt vào trong cái r© - m†t và chª 

chúng Çi. 
 

• H†c tên các con thú vÆt ª trong nông tråi và con 

cûa chúng. 
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    các thú vÆt ª Trong nông tråi    

  

T© Çánh giá dành cho Giáo Viên 
 
PhÀn a: Chi ti‰t cá nhân 
 

Tên giáo viên:  ______________________________________  

 

Tên h†c sinh:  ________________________________________ Tu°i:  ________________ 
 

Tên trÜ©ng h†c:  _________________________________ Sï sÓ trong l§p h†c:  ___________ 
 

Ngôn ng» nói tåi nhà:  ___________________ 
 
 

PhÀn B: VŠ cách h†c tÆp: 
 

1) ª trong l§p h†c ai là ngÜ©i giúp các em sº døng tÆp sách này?  Xin vui lòng Çánh dÃu   
 

□ Cô  □ ThÀy     □ Bån (bao nhiêu tu°i?) _________________ 

□ Hay nh»ng em cûa cÃp l§p khác Ç‰n trao Ç°i và giúp Ç« các h†c sinh trong l§p này? 

 Tên: _____________ Tu°i: ___________ L§p: _________________ 
 

2) Giáo viên Çã sº døng tÆp sách này m¶t tuÀn mÃy lÀn? 

□ Không       □ M¶t          □ Hai  □ Ba  

□ NhiŠu hÖn ba lÀn 

      3) Con trai / con gái trong l§p Çã thích gì vŠ tÆp sách này?  ______________________________ 
 
_________________________________________________________________________ 

 

4) Giáo viên nghï các em Çã h†c ÇÜ®c nh»ng gì tØ tÆp sách này?  __________________________ 
 
_________________________________________________________________________ 
 

5) Nh»ng gì chúng ta cÀn sº Ç°i hay làm tÓt hÖn cho tÆp sách này? 
 

_________________________________________________________________________ 
 

6) Giáo viên có nh»ng câu chuyŒn hay sách chuyŒn tÜÖng t¿ nhÜ vÆy b¢ng ti‰ng viŒt không? N‰u có 
xin vui lòng k‹ cho chúng tôi thêm vŠ nh»ng câu chuyŒn Çó... 
_________________________________________________________________________ 

 

Xin cám Ön th©i gian quí báu cûa Giáo viên và các em h†c sinh 
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    các thú vÆt ª Trong nông tråi    

  

T© Çánh giá 
Tài liŒu sº døng tåi nhà dành cho phø huynh 

 

PhÀn a: chi ti‰t cá nhân 
 

Tên Cha mË / ngÜ©i chæm sóc:  _____________________________ 
 

Tên cûa con trÈ:  ________________________________________  
 
 
 

PhÀn B: VŠ các tÆp sách 
 

1) ª trong gia Çình ai là ngÜ©i giúp các em sº døng tÆp sách này?  Xin vui lòng Çánh dÃu   
 

□ Má  □ Ba           □ Anh (bao nhiêu tu°i?) ___□ ChÎ (bao nhiêu tu°i?) ___ 

□ Hay nh»ng ngÜ©i khác trong gia Çình: Cô / Chú / Anh em h† (vân vân) ___________________ 

 

2) Qúi vÎ Çã sº døng tÆp sách này m¶t tuÀn mÃy lÀn? 

□ Không       □ M¶t          □ Hai  □ Ba  

□ NhiŠu hÖn ba lÀn 
 

N‰u qúi vÎ không sº døng tÆp sách này, Xin vui lòng cho bi‰t tåi sao?  ______________________ 
      _________________________________________________________________________ 
 
 

3) Con trai / con gái cûa qúi vÎ Çã thích gì vŠ tÆp sách này?  ______________________________ 
     _________________________________________________________________________ 
 

4) Qúi vÎ nghï con cûa qúi vÎ h†c ÇÜ®c nh»ng gì tØ tÆp sách này?  __________________________ 
__________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________ 
 

5) Nh»ng gì chúng ta cÀn sº Ç°i hay làm tÓt hÖn cho tÆp sách này? 
__________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________ 

6) Qúi vÎ có nh»ng câu chuyŒn hay sách chuyŒn tÜÖng t¿ nhÜ vÆy b¢ng ti‰ng viŒt không? N‰u có xin 
vui lòng k‹ cho chúng tôi thêm vŠ nh»ng câu chuyŒn Çó  
_________________________________________________________________________ 

     _________________________________________________________________________ 
 

Xin cám Ön th©i gian quí báu cûa quí phø huynh và các em h†c sinh 
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