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KẾ HOẠCH XÂY DỰNG VIDEO  

I. Mục tiêu bài dạy: 1. Kiến thức: 

- Trẻ biết sử dụng lá cây để tạo ra các tác phẩm mà trẻ yêu 

thích. 

- Trẻ nhận biết được một số vật liệu được sử dụng như: lá cây, 

băng dính hai mặt, bút dạ, mắt nhựa, khung tranh, hồ dán… 

2. Kĩ năng: 

- Trẻ biết sắp xếp bố cục tác phẩm một cách hợp lý 

- Củng cố cho trẻ một số kỹ năng: sắp xếp, dán, vẽ, tô màu để 

tạo nên sản phẩm có màu sắc hài hòa, cân đối. 

3.Thái độ: 

- Trẻ hứng thú tạo ra sản phẩm 

- Yêu thích, trân trọng sản phẩm mình tạo ra và cảm nhận được 

cái đẹp trong sản phẩm của mình. 

II. Yêu cầu của bài 

dạy: 

 

1. Về kiến thức của học sinh  

Thông qua bài dạy, trẻ biết được từ những chiếc lá có thể sáng 

tạo ra được nhiều bức tranh và tác phẩm nghệ thuật phong phú 

và đa dạng. Trẻ biết từ những sản phẩm đó có thể trang trí làm 

đẹp cho ngôi nhà, lớp học... 

2. Về trang thiết bị/Đồ dùng dạy học 

a) Trang thiết bị/Đồ dùng dạy học liên quan đến CNTT: 

- Phần cứng: Máy tính, điện thoại. 

- Phần mềm: Canva, Capcut để xây dựng video bài giảng. 

b) Trang thiết bị khác/Đồ dùng dạy học khác: 

Mạng internet ……… 

III. Chuẩn bị cho 

bài giảng: 
1. Chuẩn bị của Giáo viên: Máy tính, điện thoại thông minh, 

video, kịch bản của bài giảng. 

Các đồ dùng cho bài dạy: các loại lá cây, băng dính 2 mặt, bút 

dạ các màu, mắt nhựa, cành cây khô, khung tranh, kéo, keo 

dính, hồ dán… 

2. Chuẩn bị của Học sinh: Máy tính (điện thoại thông minh), 

mạng internet. 

Các đồ dùng: các loại lá cây, băng dính 2 mặt, bút dạ các màu, 

mắt nhựa, cành cây khô, khung tranh, kéo, keo dính, hồ dán… 



 

 

IV. Nội dung và 

tiến trình bài giảng  

 

1. Ổn định: 

Trẻ nghe và hát bài hát “Lá xanh”. 

2. Bài mới: 

* Hoạt động 1: Quan sát tranh gợi ý 

- Tranh 1: Tranh con chim 

Cô giới thiệu cách chọn lá để sắp xếp các bộ phận tạo thành 

con chim 

* Tranh 2: Tranh con chuồn chuồn 

Cô giới thiệu cho trẻ và hướng dẫn cách sắp xếp bố cục của bức 

tranh 

* Tranh 3: Tranh đàn cá 

Cô giới thiệu cách lựa chọn màu sắc để bức tranh thêm sinh 

động 

* Hoạt động  2: Cô làm mẫu gợi ý  

Cô làm mẫu tranh con cá cho trẻ xem. 

Cô chọn lá giống với hình dáng bộ phận của con cá để làm 

thân, đuôi, vây và xếp lên khung tranh. Sau đó dùng hồ bôi vào 

mặt sau của lá. Tiếp đến dùng bút dạ vẽ 1 nét cong làm đầu cá 

rồi lấy mắt nhựa dán làm mắt cho cá. Để bức tranh sinh động 

hơn thì cô chọn lá đinh lăng làm rong rêu. Cuối cùng cô dùng 

bút xóa vẽ thêm sóng nước. 

3. Kết thúc  

Cô khuyến khích trẻ làm ra những bức tranh từ lá cây thật đẹp 

để trang trí cho ngôi nhà và phòng của mình. 

V. Nguồn tài liệu 

tham khảo 
Phần mềm canva, capcut 

Nhạc, hình ảnh video trên trang web: Google.com, 

bensound.com, youtobe.com: https://youtu.be/Af0iY4Oroyg, 

https://youtu.be/c0X2BvzNE0g 

VI. Phân tích lợi ích 

của việc ứng dụng 

CNTT cho bài dạy  

- Việc ứng dụng CNTT trong bài dạy giúp trẻ hứng thú hơn 

trong giờ học 

 

https://youtu.be/Af0iY4Oroyg

