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I. M C ĐÍCH – YÊU C UỤ Ầ
1. Ki n th c: ế ứ
 Tr  bi t cách đ m đ n 7, nh n bi t đ c ch  s  7.ẻ ế ế ế ậ ế ượ ữ ố
 Bi t t o hai nhóm h n kém nhau 1 đ n v  trong ph m vi 7.ế ạ ơ ơ ị ạ
2. K  năng:ỹ
 Tr  đ m đ c đ n 7, bi t so sánh hai nhóm b ng cách ghép t ng  ng 11 trong ẻ ế ượ ế ế ằ ươ ứ
ph m vi 7.ạ
 Tr  ch i thành th o các trò ch iẻ ơ ạ ơ
3. Thái đ :ộ
 Tr  yêu quý ngh  giáo viên, vâng l i cô giáo.ẻ ề ờ
 Tr  h ng thú tham  gia các ho t đ ng.ẻ ứ ạ ộ
II. CHU N BẨ Ị
1. Đ  dùng c a cô:ồ ủ
 Giáo án đi n t  powerpointệ ử
 Bài th  bó hoa t ng cô.ơ ặ
 Nh c bài hát cô giáo em.ạ
 Ba ngôi nhà có th  s : 5,6,7ẻ ố
2. Đ  dùng c a tr :ồ ủ ẻ
 M i tr  m t r  đ  dùng g m 7 lô tô em bé, 7 lô tô hoa h ng, th  s  6, 7 ỗ ẻ ộ ổ ồ ồ ồ ẻ ố







33 55 44 6666



Hoạt động 2: Tạo nhóm đối tượng có số lượng trong 
phạm vi 7.







Trò chơi 1: Ai tinh mắt
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Trò chơi 2: Ai thông minh 
nhất
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Quay lại thôiQuay lại thôi
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Quay lại 
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Quay lại nào
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Quay lại thôi
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 Trò chơi 3: Tìm nhà

- Cách chơi: Cô có 3 ngôi mô hình ngôi nhà xung 
quanh lớp, trên mỗi ngôi nhà có chứa 1 thẻ số 
(5,6,7). Cô phát cho mỗi trẻ một thẻ chữ số (5,6,7) 
bất kỳ. Trẻ vừa đi vừa hát “Cô  giáo miền xuôi” 
khi có hiệu lệnh “Tìm nhà” thì trẻ chạy nhanh về 
ngôi nhà có chứa thẻ số tương ứng với thẻ số trẻ 
có.

3. Kết thúc



KÍNH CHÀO TẠM BIỆT CÁC BÉ
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