Khởi động

Mục tiêu Học tập
Trẻ sẽ được:
• Phân loại vật liệu theo một hoặc hai thuộc
tính

Động vật | 45029 | 2-6 tuổi | Dành cho 2-4 trẻ
Thẻ hoạt động này sẽ giúp bạn giới thiệu Bộ Động vật cho các bé mẫu giáo. Các hoạt động được thiết kế để giúp trẻ làm
quen với bộ xếp hình. Sau khi hoàn thành các hoạt động này, bạn có thể tạo ra thêm nhiều trải nghiệm học tập thú vị hơn
bằng cách kết hợp Bộ Động vật với các giải pháp giáo dục mầm non khác từ LEGO® Education.

1. Bài hát hoặc câu chuyện
về động vật
Yêu cầu mỗi trẻ lựa chọn một con vật.
Hỏi xem trẻ có bài hát hay câu chuyện
yêu thích nào về con vật mà trẻ đã
chọn hay không. Nếu có, hãy khuyến
khích trẻ chia sẻ trước lớp. Nếu không,
hãy khuyến khích trẻ sáng tạo một câu
chuyện hoặc bài hát về con vật yêu
thích của mình.

2. Phân loại động vật
Yêu cầu trẻ phân nhóm các loài động
vật theo những đặc điểm khác nhau,
như:
• Số chân
• Màu sắc
• Môi trường sống (sử dụng thẻ tạo
cảm hứng để mô tả các môi trường
sống khác nhau)
• Thức ăn của chúng (tức là: động vật
ăn thịt, động vật ăn cỏ, động vật ăn
tạp)

3. Chăm sóc tốt các loài
động vật xung quanh
chúng ta
Bắt đầu một cuộc thảo luận về cách
chăm sóc các loài động vật tại nhà hoặc

• Phát triển năng lực sử dụng từ vựng và
giao tiếp
• Sử dụng các đơn vị đo lường không tiêu
chuẩn để hiểu được khái niệm đo lường
• Có thể sử dụng các câu chuyện hoặc bài
hát để thể hiện bản thân một cách sáng
tạo

trong lớp học (tức là: vật nuôi) hoặc các
loài động vật bên ngoài lớp học (tức là:
động vật hoang dã). Khuyến khích trẻ
đóng vai hoặc kể những câu chuyện
của chúng về cách chăm sóc động vật.

4. Đo chiều cao
Sắp xếp ít nhất năm con vật trong một
hàng, từ cao nhất đến thấp nhất. Cố
gắng sử dụng gạch 2*2 để đo chiều cao
của mỗi con vật. Hỏi trẻ tại sao một số
con vật lại cao hơn hoặc to hơn so với
những con khác. Xây dựng mối liên hệ
giữa kích thước của một con vật với
môi trường sống của nó.

5. Đoán con vật
Yêu cầu một trẻ mô tả một loài vật cụ
thể (ví dụ: màu sắc, kích thước, chế độ
ăn, môi trường sống), trong khi những
đứa trẻ còn lại phải đoán xem đó là loài
vật nào dựa trên mô tả của bạn cùng
lớp.
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