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VUI  h†c  Và  HÁT CHO H†c SINH  KhÓi  mÅU  Giáo   

Gi§i ThiŒu 

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, hát 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.  

Møc løc  

A. Trong tÆp này chúng ta së tìm thÃy nhÜ sau: 
        Næm bài hát b¢ng ti‰ng viŒt và ti‰ng Anh. 

 Gi§i thiŒu các nhåc cø vŠ âm nhåc: cho các em xem nhåc cø b¢ng thÆt, b¢ng ÇÒ chÖi, 

tranh b†c nh¿a hay xem youtub. 

  Trä l©i câu hÕi vŠ các nhåc cø. Màu s¡c... 

 M¶t máy cassette. Hai CD, hai tÆp nhåc b¢ng ti‰ng viŒt và ti‰ng anh.   

 Các bài hát ÇÜ®c in ra kh° A3 b†c nh¿a cho giáo viên sº døng khi tÆp hát cho các em 

và 1 cái giá Ç‹ bài hát. 

 M¶t cuÓn sách bài hát ÇÜ®c in ra cho các em sº døng. 

 Cùng làm m¶t sÓ giáo cø v§i các em b¢ng các vÆt liŒt sº døng låi (recycle). 

 Trò chÖi Çoán ra Çó là nhåc cø gì b¢ng nhiŠu hình thÙc khác nhau. 

 Trò chÖi Çoán xem Çó là ai? 
 

B. Giáo cø Ç‹ các em vui chÖi và tÆp d®t cho các bài hát 

1. M¶t con bÜ§m vàng, 10 con bÜ§m nhÕ b¢ng g‡, 10 vòng Çeo c° tay. 

2.  Hai bàn tay màu xanh lá cây, 10 bàn tay b¢ng giÃy b†c nh¿a.  

3. M¶t con chiên Çen và tr¡ng, ba túi len. 1 ngÜ©i Çàn ông, 1 ngÜ©i Çàn bà, 1 em bé 

trai. 

4. M¶ tÆp änh (album) vŠ hình änh cûa gia Çình các em trong l§p 

5. 5 cái xúc xích b¢ng tranh, b¢ng väi và b¢ng nh¿a. 

6. MÜ©i cái trÙng b¢ng nh¿a có ti‰ng kêu. 

7. Hai cái cÀm Ç‹ l¡c. 

8. Hai cái tambourine.  

9. Hai cái sáo.  

10. Ba cái trÓng cûa ngÜ©i Phi Châu. 

11. M¶t cái kèn. 
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12. M¶t cây Çàn guitar. 

13. M¶t cái triangle. 

14. M¶t Çàn piano nhÕ. 

15. M¶t cái Çàn tranh. 

16.  M¶t cái gõ mõ. 

c. Các trò chÖi: 

1. Làm nhåc cø v§i các vÆt døng cø sº døng låi nhÜ: chai nu§c, h¶p thi‰c, h¶p cà phê, nút áo, 

nÒi niêu soong chäo cÛ, ÇÛa b‰p, giá, ÇÒ g¡p v.v... 

2. ñóan  xem Çó là nh»ng nhåc cø gì... 

3. Xem cuÓn album và cho các em Çoán Çây là gia Çình cûa ai ª trong l§p. 

Chúng ta có th‹ làm gì - V§i 5 cách nhÜ sau  

  ChuÄn bÎ - Làm riêng m¶t th©i khoá bi‹u cho thÀy cô và các em Ç‹ cùng nhau tÆp d®t.  

 LÀn lÜ®t së gi§i thiŒu và hÜ§ng giáo viên cách sº døng cûa tÆp sinh hoåt này. 

 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.  

 T© Çánh giá. Xin vui lòng ÇiŠn, hoàn tÃt t© Çánh giá và cho chúng tôi bi‰t: các giáo viên và 

h†c sinh có thích và h†c hÕi ÇÜ®c nhiŠu ÇiŠu tØ b¶ tài liŒu này không? 

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.  

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 bao bÎch.  

 N‰u bÃt cÙ m¶t nhåc cø nào bÎ mÃt hay bÎ hÜ. Xin giáo viên vui lòng báo cho cô Xuân Bùi 

bi‰t. Cám Ön. 
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Các em së h†c ÇÜ®c nh»ng gì tØ tÆp tài liŒu này  

Khi thÀy cô và các em sº døng tÆp tài liŒu này, các em së 

b¡t ÇÀu h†c ÇÜ®c: 

      Phát tri‹n cách h†c song ng» vŠ ngôn ng» ti‰ng viŒt và ti‰ng anh. 

 Bi‰t cách hát nhÜ th‰ nào và trª thành quen thu¶c v§i nh»ng vÀn, 

ÇiŒu cûa dân t¶c ViŒt Nam. 

 Bi‰t làm m¶t sÓ Ç¶ng tác theo yêu cÀu cûa bài hát. 

 Bi‰t nhÆn diŒn và nói ÇÜ®c tên các nhåc cø. 

 Bi‰t các sº døng các nhåc cø ÇÖn giän. 

 Bi‰t cách gi» gìn và bäo quän các nhåc cø. 

 Bi‰t dùng các nguyên liŒu tái tåo Ç‹ làm thû công cho m¶t sÓ nhåc 

cø. 

 Bi‰t Çoán ÇÜ®c tên các nhåc cø khi nh¡m m¡t låi. 

 Bi‰t chÖi các trò chÖi cÀn sº døng 5 giác quan. 

 Bi‰t nhÆn diŒn ÇÜ®c gi»a ngÜ©i thÆt và ngÜ©i trong hình chøp. 

 

 

 

 

 

 



 

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

Các Bài Hát  

Sinh hoåt thÙ 1: Các bài hát 

Sinh hoåt này bao gÒn næm bài hát. Các em së ÇÜ®c giáo viên tÆp hát. 

GÒm có các bài hát sau Çây: 

 Kìa con bướm vàng (That’s a yellow butterfly) 

 Bà  bà chiên đen (Baa Baa black sheep) 

 Năm cái xúc xích (Five fat sausages) 

 Cả nhà thương nhau (My family loves each other), and 

 Đếm số (Counting the numbers) 

Nh»ng bài hát này së giúp các em ViŒt Nam phát tri‹n khä næng nghe, nói, hát ti‰ng viŒt qua các 

vÀn, nhÎp ÇiŒu và Ç¶ng tác. 

TÃt cä các bài hát này ÇÜ®c vi‰t theo hai ngôn ng»: ti‰ng viŒt và ti‰ng Anh. 

 M¶t sÓ g®i š: 

 TrÜ§c khi cùng tÆp hát chung m¶t bài hát. Giáo viên Ç†c và giäi thích š nghïa cûa bài hát. 

Xin Ç¥t các câu hÕi các em: Bài hát này nói vŠ cái gì (con gì, nói vŠ ai)? Bài hát này có bao 

nhiêu ngÜ©i (mÃy ngón tay, mÃy túi len, mÃy cái xúc xích)?  Con bÜ§m màu gì (gia Çình 

em có màu da gì, con chiên màu gì, xúc xích màu gì)? Em thích nhÃt màu gì? ... 

 Khi các em hát bài hát này. Hãy khuy‰n khích các em h†c b¢ng cách di chuy‹n thân th‹ 

hay muá v§i Çôi bàn tay. 

 Sauk hi hát xong m¶t bài. Xin hÕi các em có thích bài hát này không? Có hi‹u bài hát này 

nói vŠ viŒc gì không? ... 

 Dùng nhiŠu giáo cø khác nhau Ç‹ giúp các em hÙng thú khi hát. 

 Ti‰p tøc theo tØng sÓ g®i š ª trên Ç‹ hÜ§ng dÅn cho các bài hát sau: 

 Bà  bà chiên đen (Baa Baa black sheep) 

 Năm xúc xích (Five fat sausages) 

 Cả nhà thương nhau (My family loves each other), and 

 Đếm số (Counting the numbers) 
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Bài hát: 

Kìa con bướm vàng 
 

Kìa con bướm vàng  

Kìa con bướm vàng  

Xòe đôi cánh  

Xòe đôi cánh  

Tung cánh bay năm ba vòng  

Tung cánh bay năm ba vòng  

Em ngồi xem 

Em ngồi xem  
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Song: 

That’s a yellow 

butterfly 
 

That's a yellow butterfly, 

Stretching its wings, 

Stretching its wings 

It flies around and round, it 

flies around and round 

Come and see, come and see. 
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Bài hát: 

Bà ba chiên đen 
 

Bà bà chiên đen, 

Hôm nay có len không? 

Thưa ông, thưa ông ba túi đầy, 

Túi đầy cho ông 

Túi kia cho cô 

Còn một túi cho thằng bé ở 

cuối làng.  
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Song: 

Baa baa black sheep 
 

Baa baa black sheep, 

Have you any wool? 

Yes sir, yes sir, three bags full 

One for the master 

One for the dame 

And one for the little boy who 

lives down the lane. 
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Bài hát: 

Đếm số 
 

Một với một là hai  

Hai thêm hai là bốn  

Bốn với một là năm  

Năm ngón tay thật đều. 
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Song: 

Counting numbers 
 

One and one is two 

Two add two is four 

Four and one is five 

Equals to five pretty fingers. 
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Bài hát: 

 

Cả nhà thương nhau 
 

Ba thương con vì con giống mẹ. 

Mẹ thương con vì con giống ba. 

Cả nhà ta cùng thương yêu 

nhau. 

Xa là nhớ gần nhau là cười. 
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Song: 

My family loves each other 

Daddy loves me because I look 

like mummy, 

Mummy loves me because I 

look like daddy, 

Everyone in my family love 

each other,  

Memories are far, laughing is 

near.  
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Bài hát: 

Năm cái xúc xích 
 

Năm cái xúc xích, 

Chiên trên chảo. 

Một cái pop! 

RÒi nó beng! 

Còn lại bốn, ba, hai, một. 
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Song: 

Five fat sausages 

 

Five fat sausages 

Sizzling in the pan 

One goes pop! 

Then goes bang! 

Now there’s four, three, two 

one.  
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Cách làm nhåc cø ch‰ bi‰n tØ vÆt liŒu tái tåo  

VÆt liŒu và cách làm nhåc cø: 

1. VÆt liŒu tái tåo: Nh© phø huynh cho các em Çem Ç‰n l§p các vÆt døng Çã sº 

døng rÒi nhÜ: chai nÜ§c suÓi, h¶p thi‰c, h¶p cà phê, h¶p Ç¿ng kËo cao su, nÒi 

niêu, soong chäo, ÇÛa, giá múc canh cÛ v.v... 

2. Giáo viên cÀn có các nguyên liŒu Ç‹ tåo âm thanh: nút áo, gåo, cát, sÕi, nui, 

các loåi ÇÆu... 

3. Cho các em t¿ ch†n m¶t vÆt liŒu tái tåo và bÕ vào trong Çó m¶t ít nguyên liŒu 

Ç‹ tåo âm thanh. 

4. Giáo viên dùng bæng keo bÎt kín ÇÀu vÆt liŒu tái tåo låi. Cho các em l¡c vÆt 

liŒu tái tåo theo nhÎp ÇiŒu hÜ§ng dÅn cûa giáo viên. 

5. Có th‹ dùng nhåc cø t¿ ch‰ bi‰n này cho các bài hát khác. 
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Trò chÖi Çoán tên nhåc cø b¢ng cách dùng m¡t  

 

1. Giáo viên in tên (tØ) các nhåc cø, b†c nh¿a låi.  

2. Giáo viên cho h†c sinh xem tØng nhåc cø, rÒi dùng các tØ Çã có s¤n Ç‹ Çúng 

vÎ trí cûa nhåc cø. 

3. Chia làm bÓn nhóm: Cho các em t¿ xem tØng nhåc cø, rÒi dùng các tên (tØ) 

Çã có s¤n Ç‹ vào Çúng vÎ trí cûa các nhåc cø. 

4. ñ°i nhóm Ç‹ cùng giáo viên ki‹m låi xem Ç¶i nào th¡ng së ÇÜ®c t¥ng m¶t t© 

giÃy khen. 

 

 

Trò chÖi Çoán tên nhåc cø b¢ng cách dùng Tai và tay.  

1. Chia làm nhiŠu nhóm, m‡i nhóm hai em. 

2. Chia m¶t sÓ nhåc cø cho m‡i nhóm. 

3.  Sº døng kÏ næng nghe: M¶t em bÎt m¡t, m¶t em chÖi nhåc cø có ti‰ng kêu và 

ÇÓ em kia: ñó là nhåc cø gì? 

4. Sº døng kÏ næng cûa Çôi tay: M¶t em bÎt m¡t, m¶t em ÇÜa nhåc cø không có 

ti‰ng kêu cho em bÎt m¡t r© vào nhåc cø Ç‹ Çoán; rÒi ÇÓ em kia: ‘ñó là nhåc 

cø gì?’ 

 Hay ‘Cho bi‰t tên cûa nhåc cø này là gì?’ 

5. Ti‰p tøc chÖi cho Ç‰n khi h‰t các nhåc cø. 
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 Trò chÖi Çoán xem: Çó là ai?  

 

1. Giáo viên thu thÆp hình gia Çình cûa các em ª trong l§p.  

Phäi có thÜ ÇÒng š cûa tÃt cä các gia Çình cho phép sº døng hình änh này. 

2. BÕ hình vào 2 cuÓn album. 

3. Chia hình album ra làm Çôi theo sï sÓ h†c sinh trong l§p (ví dø: 10/20). 

4. Chia các em làm hai nhóm. 

5. Nhóm thÙ nhÃt 10 em, nhóm thÙ hai 10 em: các em së lÀn lÜ®t xem album 

hình rÒi ÇÓ ‘Hình trong album là gia Çình cûa ai?’ 

6. M‡i em së ÇÜ®c ÇÓ m¶t hình và ÇÜ®c trä l©i m¶t hình. Các em së dung cøm 

tØ: ‘Hình trong album là gia Çình cûa ai?’ khi ÇÓ. 

7. Giáo viên së giúp các em tranh luÆn, suy Çoán, ho¥c chÌ m¶t vài Çi‹m Ç¥c biŒt 

vŠ tÃm hình. Tåo hÙng thú khi chÖi trò chÖi này.  

8. Em nào Çoán ÇÜ®c nhiŠu nhÃt së ÇÜ®c thÜªng m¶t món quà nhÕ. 

9. Trò chÖi này có th‹ dùng slide show: thâu thÆp hình änh các gia 

Çình qua email hay sº døng mobile phone Ç‹ chøp hình. 

• Khi chi‰u lên cä l§p së ÇÜ®c Çoán cùng m¶t lÀn. 

• Em nào giÖ tay trÜ§c së ÇÜ®c m©i trä l©i. 

• T°ng sÓ lÀn Çoán Çúng nhiŠu nhÃt së ÇÜ®c t¥ng m¶t giÃy khen 

khen. 
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Vui h†c và hát  

T© Çánh giá dành cho giáo viên khÓi mÅu giáo 

PhÀn a: Chi ti‰t cá nhân 

Tên giáo viên:  ______________________________________  

ñ¶ 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 nhÜ th‰ nào? 

□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 h†c sinh 


