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I/ THÔNG TIN CÁ NHÂN 

Giáo viên: Nguyễn Thị Hiền 

Đơn vị: Trường Mầm non xã Đồng ích – Huyện Lập Thạch – Tỉnh Vĩnh Phúc 

 

II. Lý do chọn phần mềm 

Để đáp ứng nhu cầu cần thiết cho việc học tập của các em học sinh trong giai đoạn này.  

Bộ GD&ĐT đã  khuyến khích mọi giáo viên ở các cấp học mở rộng hình thức dạy – học 

cho học sinh bằng khả năng đào tạo áp dụng cách ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng 

dạy đặc biệt là áp dụng những tính năng vượt trội của một số phần mềm vào việc thiết kế 

bài giảng điện tử E - Learning.  

Với thời buổi công nghệ thông tin bùng nổ thì hiện nay có rất nhiều các phần mềm 

được ứng dụng, sử dụng để thiết kế bài giảng điện tử như Violet, Lecture maker, Adobe 

captivate, Ispring,...v..v. Mỗi phần mềm đều có  những ưu điểm và thế mạnh vượt trội của 

nó, quan trọng là đáp ứng chuẩn quốc tế về E-Learning là SCORM, AICC…vv. 

Qua nghiên cứu, thực hành, sử dụng một số phần mềm để làm giáo án áp dụng trong 

giảng dạy. Tôi  thấy phần mềm Ispring có ưu điểm tốt và dễ sử dụng nên tôi quyết định 

chọn phần mềm Ispring để thiết kế bài giảng của mình.  Tôi muốn tận dụng, kết hợp khả 

năng thiết kế bài giảng một cách mềm dẻo của Powerpoint. Ispring giúp chuyển đổi các 

bài trình chiếu Powerpoint sang dạng tương tác multimedia, có lời thuyết minh (narration), 

có câu hỏi tương tác (quizze), tạo hoạt động điều khiển dẫn dắt chương trình (animation). 

Ispring đó biến Powerpoint thành công cụ soạn bài giảng E-Learning, có thể tạo bài giảng 

để học sinh tự học, tự suy nghĩ có thể ghi lại lời giảng, hình ảnh bạn giảng bài, chèn các 

câu hỏi tương tác, chèn các hoạt động ghi lại từ bất cứ phần mềm nào khác qua flash, có 

thể đưa bài giảng lời giảng trực tuyến …Bài giảng điện tử E-Learning được đưa trực tiếp 

vào hệ thống Moodle (mã nguồn mở) quản lý tài nguyên và quản lý học tập. Phần mềm 

này như là một add-in tích hợp với MS PowerPoint, một ứng dụng được hầu hết các giáo 

viên nắm bắt và sử dụng trong các tiết dạy có ứng dụng CNTT.  

 



    LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC 

ĐỀ TÀI: LÀM QUEN CHỮ CÁI H,K 

Độ tuổi 5-6 tuổi 

          I/ Mục đích yêu cầu 

1. Kiến thức 

- Trẻ phát âm đúng rõ rang mạch lạc và phân biệt được chữ cái H,K 

- Trẻ biết được chữ cái H,K 

- Nhận ra chữ cái H,K trong tiếng và từ chọn vẹn 

2. Kỹ năng: 

- Rèn kỹ năng nghe, nhận biết và phân biệt đúng chữ cái H,K.   

- Rèn kỹ năng phân biệt chữ cái và phát triển ngôn ngữ cho trẻ. 

- Luyện kỹ năng chơi các trò chơi các trò chơi trên máy tính và kỹ năng thao tác 

chuột 

- Luyện khả năng tạp trung chú ý, quan sát phán đoán trong giờ học. 

      3. Thái độ. 

- Giáo dục trẻ yêu quý các con vật và bảo vệ những loài động vật quý hiếm 

- Giáo dục trẻ có nề nếp học tập và có tinh thần tập trung cao. 

II. Chuẩn bị 

- Máy tính, máy chiếu 

- Câu hỏi, bài tập 

*. Cấu trúc bài học. 

- Bài học gồm có 3 phần 

          *Phần 1: Trò chuyện gây hứng thú. 

- Ở phần 1 Bé sẽ cùng cô hát và vận động theo bài hát “ Chú voi con ở bản đôn” 

* Phần 2: Nội dung ( Làm quen chữ cái H,K) 

- Ở phần 2 cô hướng dẫn trẻ làm quen với chữ cái H,K qua hình ảnh và các từ 

bằng các trò chơi tương tác. 

- Dạy trẻ phát âm tìm hiểu đặc điểm cấu tạo của chữ cái H,K 

- Luyện tập củng cố 

*Phần 3: Kết thúc 

- Hát và vận động theo bài hát chú khỉ con 

- Câu hỏi tham vấn  

 

 

 

 



III. Tiến hành 

Hoạt động cô Hoạt động trẻ 

* Phần 1. ổn định tổ chức 

- Trước khi bước vào bài học cô và các con cùng hát và 

vận động theo bài hát ( Chú voi con ở bản đôn) nhé 

- Các bé ơi cô và các bé vừa hát bài hát nói về con vật gì 

nhỉ? 

Trên màn hình là các đáp án, bé hãy chọn một đáp án 

bằng cách kích chuột vào bức tranh mà bé cho là đúng 

nhé. 

- Con voi là con vật sống ở đâu? 

- Những con vật nào sau đây thuộc nhóm con vật sống 

trong rừng? 

* Phần 2: Nội dung 

- Vừa rồi các bé đã rất suất sắc trải qua phần 1 của bài 

học rồi ngay bây giờ các bé cùng đến với phần 2 của bài 

học có tên gọi ( làm quen chữ cái H,K) 

- Ở phần 2 các bé sẽ được làm quen với nhóm chữ cái để 

biết được chữ cái đàu tiên là chữ gì cô mời các bé cùng 

lắng nghe cô đọc câu đố nhé. 

Con gì long vằn mắt xanh 

Dáng đi uyển chuyển nhe nanh tìm mồi 

Thỏ nai gặp phải hỡi ôi 

Muôn thú khiếp sợ tôn ngôi chứa rừng 

- Cô đố bé biết là con gì? 

- À đúng rồi là con hổ đấy cô mời các bé xem đoạn 

video nói về con hổ nhé * Video về con hổ 

- Các con vừa được xem đoạn video về con hổ dưới 

tranh con hổ có từ (Con Hổ) 

 Cô mời cả lớp phát âm từ con hổ với cô nào ( Con Hổ) 

- Trong từ Con Hổ có những chữ cái nào các con đã 

được học rồi? 

- Trong từ con Hổ có rất nhiều chữ cái mà các con đã 

được học rồi đấy đó là chữ C,O,Ô, chữ cái n cô sẽ cho 

các con làm quen ở giờ học sau, giờ cô giới thiệu cho 

các con 1 chữ cái mới đó là chữ H 

- Cách phát âm chữ H, Khi phát âm chữ H các con mở 

miện lưỡi đặt ở hàm dưới rồi đẩy hơi ra ngoài nhé 

- Giờ các con lắng nghe cô phát âm chữ cái H nhé, 

H,H,H 

- Các con phát âm chữ caid H cùng với cô nào H,H,H- - 

- Bây giờ các con cùng đi tìm hiểu về chữ cái h nhé 

- Các con hãy cho cô biết chữ cái H được cấu tạo bởi 

những nét nào sau đây? 

- Trẻ hát và vận động 

 

 

 

 

- Trẻ chọn đáp án đúng 

 

- Chọn đáp án đúng 

 

- Chọn đáp án đúng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Con hổ 

 

Trẻ xem video về con hổ 

 

Trẻ đọc từ ( Con Hổ) 

 

Trẻ chọ đáp án đúng 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Trẻ phát âm H,H,H 

 

 

 



+ Một nét sổ thẳng 2 nét móc xuôi 

+ 1 nét sổ thẳng 1 nét cong tròn khép kín 

+ 1 nét sổ thẳng 1 nét móc xuôi 

+ 1 nét móc ngược và 1 nét sổ thẳng 

- Đúng rồi đấy chữ cái H được cấu tạo bởi 1 nét sổ thẳng 

1 nét móc xuôi 

- Chữ cái H có rất nhiều cách viết khác nhau cô mời các 

con quan sát các kiểu chữ cái H nhé 

- Đây là chữ H in hoa dung để viết tên riêng, viết ở đầu 

dòng, viết sau dấu chấm, chữ H in thường dung để in 

sách báo, chữ H viết thường dung để viết khi các con lên 

lớp 1 đấy 3 chữ cái H có cách viết khác nhau nhưng đều 

phát âm là H, các con phát âm lại cùng với cô nào 

H,H,H 

- Bây giờ cac con xem 1 đoạn video xem video nói về 

con gì nhé. 

- Đoạn video nói về con vật gì? 

* Làm quen chữ cái K 

- Trong từ con Khỉ có rất nhiều chữ cái mà các con đã 

được học rồi giờ cô giới thiệu cho các con 1 chữ cái mới 

đó là chữ K 

- Cách phát âm chữ K, Khi phát âm chữ K các con mở 

miện lưỡi đặt ở hàm dưới rồi đẩy hơi ra ngoài nhé 

- Giờ các con lắng nghe cô phát âm chữ cái K nhé, 

K,K,K 

- Các con phát âm chữ caid H cùng với cô nào K,K,K 

 - Bây giờ các con cùng đi tìm hiểu về chữ cái K nhé 

- Các con hãy cho cô biết chữ cái K được cấu tạo bởi 

mấy nét? 

+ 4 nét + 3 nét +2 nét 

- Các con hãy cho cô biết chữ cái K được cấu tạo bởi 

những nét nào sau đây? 

Có 1 nét sổ thẳng 1 nét móc xuôi 

      1 nét sổ thẳng 2 nét móc xuôi 

      1 nét sổ thẳng 1 nét xiên trái và 1 nét xiên phải 

1 nét sổ thẳng và 1 nét cong tròn khép kín 

- Đúng rồi đấy chữ cái K được cấu tạo bởi 1 nét sổ thẳng 

Và 1 nét xiên trái 1 nét xiên phải 

- Chữ cái K có rất nhiều cách viết khác nhau cô mời các 

con quan sát các kiểu chữ cái K nhé 

-  Đây là chữ K in hoa dung để viết tên riêng, viết ở đầu 

dòng, viết sau dấu chấm, chữ K in thường dung để in 

sách báo, chữ K viết thường dung để viết khi các con lên 

lớp 1 đấy 3 chữ cái K có cách viết khác nhau nhưng đều 

- Trẻ tìm đáp án đúng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Trẻ phát âm H,H,H 

- Trẻ xem video 

 

- Chọn đáp án đúng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Trẻ chọn đáp án đúng 

 

 

 

- Trẻ chọn đáp án đúng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



phát âm là H, các con phát âm lại cùng với cô nào 

K,K,K 

- Trong bài thơ ( Chú khỉ con ) có bao nhiêu chữ cái K? 

+ Có 5 chữ K + 6 chữ K + 7 chữ K 

Các con vừa được làm quen với nhóm chữ cái nào ? 

+ nhóm chữ cái H.K 

+ nhóm chữ cái H.L 

+ nhóm chữ cái U,Ư 

*So sánh sự giống và khác nhau chữ cái H,K 

- Chữ cái K được cấu tạo bởi 3 nét , 1 nét sổ thẳng một 

nét xiên trái và 1 nét xiên phải đúng hay sai? 

- Chữ cái H,K giống nhau là: Đều có 1 nét sổ thẳng 

Khác nhau là: Chữ H có 1 nét móc xuôi, chữ K có 1 nét 

xiên trái và 1 nét xiên phải. 

- Giờ các con hãy xem một đoạn video về nhóm chữ cái 

H,K mà các con vừa được làm quen nhé 

* Luyện tập củng cố. 

- Trò chơi với chữ cái H,K 

* Trò chơi 1. Tìm chữ cái Trong tranh 

Các con hãy tìm xem chưc cái H nằm ở đâu trong bức 

tranh này? 

- Trò chơi 2: Trò chơi sắp xếp chữ cái theo trình tự. 

Trên màn hình là dãy chữ cái H,k đước sắp xếp theo 1 

quy tắc  cứ chữ H, lại đến chữ K,nhiệm vụ cua các con là  

sắp xếp theo đúng trình tự nhé 

- Trò chơi 3: Kéo thả chữ cái 

Các con hãy kéo thả những chữ cái vào đúng nôi nhà có 

chữ cái tương ứng 

- Trò chơi 4: Tìm tranh có hành động đúng 

Các con xem những bức tranh trên bức nào là bức tranh 

có hành động đúng nhé. 

*Giáo dục 

- Có bao giờ các con tự hỏi nếu các loại động vật quý 

hiếm bị tuyệt chủng thì điều gì sẽ sảy ra chưa. Hay các 

con đã biết bảo vệ các loài động vật chưa. Các con ạ mỗi 

việc làm và hành động nhỏ bé của chúng mình đều có 

tác động đến môi trường sống của các loài động vật, trái 

đất là ngôi nhà chung của tất cả mọi người vì vậy các 

con cùng với gia đình và xã hội cùng kêu gọi mọi người 

cùng chung tay bảo vệ môi trường sống cho cacs loài 

động vật bằng cách trồng cây gây rừng, không săn bắn 

các loài động vật để các loài động vật quay hiếm của 

chúng ta được sống trong môi trường an toàn và được 

bảo vệ nhé. 

 

Trẻ phát âm K,K,K 

 

 

 

 

Chọn đáp án đúng 

 

 

Chọn đáp án đúng 

 

 

 

 

 

Trẻ xem video 

 

 

 

 

Trẻ tìm 

 

 

 

Trẻ sắp xếp 

 

 

Trẻ thực hiện 

 

 

Trẻ thực hiện 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



*Phần 3: Kết thúc 

Câu hỏi tham vấn 

- Các bé ơi bài học của cô con mình ngày hôm nay thật 

là thú vị phải không nào? Cô muốn biết các con tiếp thu 

bài học như thế nào qua một vài câu hỏi tham vấn của cô 

nhé. 

+ Bài học hôm nay cô hướng dẫn có hay không ? Nếu 

hay con tích chuột vào khuân mặt cười, không hay con 

tích chuột vào hình khuân mặt mếu nhé 

+ Nội dung cô giảng có dễ hiểu không? 

+ Câu hỏi có quá khó với con không? 

- Hát và vận động theo bài hát chú khỉ con 

Bài học của cô con mình đến đây là hết rồi xin chào và 

hẹn gặp lại các con ở những giờ học sau nhé 

 

 

 

 

 

 

 

Trẻ thực hiện 

 


