
PHỤ ÂM H 

1. Học sinh nghe kể chuyện 
Giáo viên chuẩn bị: hình giới thiệu, hình thẻ nhân vật, hình các loại nhà, ống khói và 
nồi nước sôi. 
 
Giáo viên in và dán hình giới thiệu lên bảng. Học sinh tập trung ngồi trên thảm và 
nhìn hình.  Cô cho các em đoán tên câu chuyện. Cô ghi tên câu chuyện lên bảng và 
dùng các hình thẻ của nhân vật và hoạt cảnh để kể chuyện cho các em. 
 
BA CHÚ HEO CON 

Trong rừng có ba anh em heo sống chung với mẹ. Mẹ bảo các con đi xây nhà 
riêng để ở. Heo út xây nhà bằng rơm rất nhanh. Heo thứ hai xây nhà bằng gỗ 
lâu hơn. Heo lớn nhất xây nhà bằng gạch rất lâu. Ngày kia, chó sói đến thổi 
bay nhà bằng rơm. Heo út chạy trốn đến nhà gỗ. Chó sói đến thổi bay luôn 
nhà gỗ. Hai anh em heo chạy trốn đến nhà gạch. Chó sói đến thổi nhà gạch 
nhưng nhà gạch không thổi bay được. Chó sói leo lên ống khói và rơi vào 
thùng nước sôi. 
 

Trong khi kể chuyện cô giải thích cho các em hiểu được điểm chính của nhà rơm, gỗ 
và gạch.  
 
Sau khi kể câu chuyện, Giáo viên hỏi học sinh: 

1. Có bao nhiêu con heo trong câu chuyện? 
2. Mẹ bảo heo phải làm gì? 
3. Nhà nào xây lâu nhất? Vì sao? 
4. Nhà nào xây nhanh nhất? Vì sao? 
5. Em học được gì từ câu chuyện này? 
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2. Học sinh chơi ghép hình và chữ 
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3. Học sinh chơi xếp hình câu chuyện theo thứ tự  

 Làm năm bộ hình và câu, năm bộ hình riêng và năm bộ câu riêng.  

 Chia học sinh ra thành năm nhóm (3 hoặc 4 người). 

 Phát một bộ hình cho mỗi nhóm và kêu học sinh xếp hình theo thứ tự câu 
chuyện.  

 

 
 



 
4. Học sinh đoán và trả lời câu hỏi theo nhóm 

 
Giáo viên chia học sinh ra thành ba nhóm, phát cho mỗi nhóm một tờ giấy trắng lớn 
với ba câu hỏi khác nhau: 

 Em hãy viết ra những con vật trong câu chuyện này. 

 Heo phải làm gì để có chỗ trốn? 

 Mẹ bảo gì thì làm nấy, như vậy các heo con được khen là gì? 
 

Giáo viên phát cho học sinh những viết lông màu và cho các em viết câu trả lời dưới 
câu hỏi. Cô đi xung quanh kiểm tra học sinh và giúp học các em viết chữ đúng chính 
tả. 

 Các nhóm chọn học sinh đại diện đọc ra câu trả lời. 
 

5. Học sinh tập đọc  
“Hà hái hoa hồng. 

    Hà hổng hỏi Hải. 
  Hà hư hỏng. 

     Hà hối hận. 
     Hà hít hu hu. 
    Hà hít hư hư.” 
 
Giáo viên viết bài đọc lên bảng. Cô cho các em ngồi theo nhóm. Mỗi nhóm đọc 1 câu. 
Cô giáo chỉ nhóm nào thì nhóm đó phải đọc. . 
 
Giáo viên viết ra 6 câu hỏi theo số thứ tự: 
1. Trong bài đọc có mấy bạn? 
2. Hai bạn trong bài tên gì? 
3. Em thấy bạn nào có lỗi?  
4. Nếu bạn Hà có lỗi, tại sao? 
5. Khi thấy có lỗi, bạn Hà nói gì? 
6. Vậy em có nên làm như bạn Hà hay không? 

 
Giáo viên viết số thứ tự ra giấy, bỏ vô hộp và cho mỗi nhóm bóc 1 số. Các em suy 
nghĩ và chọn câu trả lời của nhóm mình trước lớp.  Câu trả lời cô giáo pjải kêu theo 
số thứ tự câu hỏi. Các em lần lượt trả lời thì cả lớp hiểu câu chuyện nhiều hơn.  
 

6. Học sinh tập hát và múa bài “Hổng dám đâu” theo như video dưới đây 
 
            https://www.youtube.com/watch?v=1eaninD1t1o 

 
Giáo viên tập và ghi nhớ đoán múa từ phút 1:30 tới 3:00. Giáo viên viết lời bài hát 
lên bảng và mở bài nhạc lên cho học sinh nghe hai lần. Lần thứ ba, học sinh và giáo 
viên hát theo và dò theo lời bài hát. Giáo viên cho học sinh tập hát khoảng năm lần 
sau đó tặp từng đọc tác múa. Cô phải cho học sinh biết từng động tác liên quan tới 
lời bài hát. Học sinh phải vừa hát vừa múa. Giáo viên cho học sinh tập hát và múa 
mỗi tuần. 
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