


Mục đích – Yêu cầu

1. Kiến thức: 

• Trẻ nhận biết phát âm đúng các chữ cái o,ô, ơ

• Trẻ nhận ra chữ o,ô, ơ trong từ trọn vẹn

• Trẻ biết chơi trò chơi đúng cách, đúng luật.

2. Kĩ năng:

• Rèn kĩ năng phát âm nhận biết, phân biệt chữ o,ô,ơ ( chữ o là 

1 nét cong tròn khép kín, chữ ô là 1 nét cong tròn khép kín và

có thêm mũ ô phía bên trên; chữ ơ là 1 nét cong tròn khép kín

và 1 nét móc nhỏ ở phía bên phải).

• Rèn kĩ năng nói đủ câu, rõ ràng, mạch lạc

• Củng cố một số kĩ năng tạo hình: vẽ, tô, gắn, đính

• Rèn khả năng hoạt động nhóm, tính mạnh dạn, tự tin cho trẻ.
3. Thái độ:

• Trẻ có thái độ tích cực với việc LQCC.

• Trẻ tự tin, hứng thú, tích cực khi tham gia hoạt

động.Tôn trọng luật chơi. Hợp tác, đoàn kết

với bạn.



Trò chơi: Chuyền bóng



Đèn ông sao



Trong từ “Đèn ông sao” có bao nhiêu chữ cái?

Đèn ông sao
1 2 3 4 5 6 7 8 9



Giới thiệu chữ cái mới

Đèn ông sao

o



o

Cấu tạo chữ o



o

Cấu tạo chữ o



Các kiểu chữ o

O o



Trò chơi

Tạo hình chữ o



Giới thiệu chữ cái mới

Đèn ông sao

ô



ô







Các kiểu chữ ô



ô
Trò chơi với chữ





ơ





Các kiểu chữ ơ

ơƠ



So sánh ba chữ cái

o ô ơ



Điểm giống nhau giữa các chữ cái o – ô – ơ



Điểm khác nhau giữa các chữ cái o- ô- ơ



Trò chơi với chữ
cái

o - ô - ơ



Trò chơi 1: 

Chạy đổi chỗ



Trò chơi : 

Hoạt động theo

nhóm






