GIÁO ÁN HOẠT ĐỘNG NGOÀI GIỜ LÊN LỚP
-------------- o0o -------------CHỦ ĐIỂM THÁNG 11: TÔN SƢ TRỌNG ĐẠO
HOẠT ĐỘNG 1: CÁC THẦY GIÁO, CÔ GIÁO TRƢỜNG EM
Thời gian: Tuần 12 từ 04/11/2019 đến 08/11/2019

-

I. MỤC TIÊU GIÁO DỤC.
1. Nhận thức:
Hiểu được những đặc điểm và truyền thống của đội ngũ giáo viên của trường (số lượng, tuổi đời,
tuổi nghề, tinh thần tận tụy, thành tích)
2. Thái độ:
Thông cảm, kính trọng, biết ơn các thầy giáo, cô giáo.
Chào hỏi lễ phép, chăm học và học tập đạt kết quả cao.
II. CÁC KỸ NĂNG SỐNG CƠ BẢN ĐƢỢC GIÁO DỤC.
 Kỹ năng lắng nghe phản hồi tích cực về lời giới thiệu các thầy, cô giáo.
 Kỹ năng trình bày suy nghĩ về tình cảm thầy trò.
 Kỹ năng ứng xử với thầy cô giáo.
III. CÁC PHƢƠNG PHÁP /KỸ THUẬT DẠY HỌC TÍCH CỰC CÓ THỂ SỬ DỤNG.
 Thảo luận.
 Hỏi và trả lời.
VI. CHUẨN BỊ HOẠT ĐỘNG:
1) Lên kế hoạch hoạt động:
Thời gian

Nội dung hoạt động
Hình thức
- Biên chế, tổ chức của nhà trường - Trao đổi.
(Ban giám hiệu , phụ trách đoàn
thể, tổ chuyên môn, khối chủ
nhiệm …)
- Những đặc điểm nổi bật của thầy - Trao đổi.
cô giáo trong trường.
- Một số bài hát ca ngợi thầy cô Văn nghệ
(Bụi phấn, Cô giáo em, Người
thầy…)

Phân công thực hiện
- Ban cán sự lớp liên hệ
với GVCN để biết được
thông tin về đội ngũ Thầy
cô giáo.

-

Tập thể lớp.

2) Phƣơng tiện hoạt động:
Giáo viên
Học sinh
- GVCN chuẩn bị tư liệu đội ngũ Thầy cô - Tư liệu về đội ngũ Thầy cô giáo trong nhà trường.
giáo trong nhà trường.
- Tư vấn để HS thực hiện sơ đồ tổ chức - Sơ đồ tổ chức của nhà trường.
của nhà trường.
- Những nét tiêu biểu chung của thầy cô giáo trong.
trường và riêng thầy cô giáo dạy lớp.
- Một vài tiết mục văn nghệ( đơn ca, song ca,tốp
ca…) của các tổ và đội văn nghệ

V. TIẾN HÀNH HOẠT ĐỘNG:
Bắt đầu
Tiến hành
Kết thúc – Kết quả
Hoạt động 1: - Hát bài hát tập thể : Bụi phấn (Nhạc và lời
MC điều khiển
Vũ Hoàng – Lê Văn Lộc)
Vỗ tay và chào mừng
- Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu.
- Mời GVCN lên giới thiệu về truyền thống - Lắng nghe
của nhà giáo, về đội ngũ các thầy cô giáo
của trường.
 Tuổi đời, tuổi nghề, GV trẻ nhất GV
dạy lâu năm nhất của trường.
 Những thuận lợi và khó khăn…
- Cá nhân tham gia và trả lời
- Trò chơi “Mở ô số”.
các câu hỏi.
- Đại diện mỗi tổ 1 bạn phát biểu ngắn gọn
về cảm xúc của mình khi được nghe giới
Hoạt động 2:
thiệu về các thầy giáo, cô giáo trong
Lớp
trưởng
- Lớp thống nhất ý kiến
trường
hoặc lớp phó
- Người điều khiển tóm tắt ý kiến của lớp
thực hiện
và hứa :
 Học tập nghiêm túc và có kết quả tốt
trong tất cả các môn học
 Giữ trật tự tốt trong tất cả các giờ học
 Cùng chia sẻ niềm vui, nỗi buồn của
các thầy cô giáo
- Văn nghệ: Một vài tiết mục văn nghệ chủ
đề thầy cô giáo (cuối cùng hoặc xen kẽ)
+Tốp ca(hoặc song ca): Bụi phấn
+Tốp ca: Cô giáo em.
Hoạt động 3:
GVCN

Lớp trưởng mời GVCN

- Nhận xét về tinh thần của cá
nhân và tổ

VI. ĐÁNH GIÁ:
1. Ƣu điểm:
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
2. Khuyết điểm:
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
*DẶN DÕ CHUẨN BỊ TIẾT SAU:
GVCN dặn dò học sinh chuẩn bị chủ đề tuần sau:
“Nhớ công ơn các thầy giáo, cô giáo”.

