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Đề tài: Dạy trẻ kỹ năng thoát hiểm khi hỏa hoạn. 

Đối tượng: Mẫu giáo lớn (5-6 tuổi)  

Thời gian : 30 – 35 phút  

Ngày soạn: 25/10/2021 

Nhóm thực hiện: Đinh Thị Nga- Nguyễn Thị Thu Hà- Lâm Thị Hường 

I. Mục đích – Yêu cầu:  

1. Kiến thức: 

- Trẻ biết công dụng và tác hại của lửa, các nguy cơ gây ra cháy. 

- Trẻ biết cách nhận diện đám cháy. 

- Trẻ biết 1 số kỹ năng thoát hiểm khi có cháy, số diện thoại báo cháy 114, biển chỉ dẫn 

lối thoát hiểm. 

2. Kỹ năng: 

- Trẻ có một số kỹ năng thoát hiểm khi có cháy xảy ra: Gọi người lớn tới cứu; dùng tay 

che kín mũi miệng; dùng khăn ẩm; bò thấp người để di chuyển nhanh ra lối thoát hiểm; 

sử dụng cầu thang bộ khi di chuyển và đi theo lối biển chỉ dẫn e xít thoát hiểm. 

- Trẻ biết cách chơi trò chơi, có kỹ năng sử dụng chuột máy tính . 

3. Thái độ: 

- Trẻ có ý thức trong việc phòng cháy chữa cháy, không nghịch điện 

- Trẻ có tâm thế bình tĩnh, xử  lý đúng tình huống hỏa hoạn xảy ra. 

II. Chuẩn bị: 

       1. Đồ dùng của cô: 

-  Bài giảng điện tử Elearning 

2. Đồ dùng của trẻ 

- Thiết bị kết nối Internet 

- Máy tính, điện thoại để chơi trò chơi.  

- Khăn ẩm, khẩu trang ẩm. 

 

 



Nội dung Hoạt động cô Hoạt động trẻ 

1.Ổn định tổ 

chức, tạo 

hứng thú  

(1  - 2 phút ) 

 

 

 

 

 

2. phương 

pháp và hình 

thức tổ chức 

(22-25 phút) 

2.1.Trò 

chuyện về lợi 

ích và tác hại 

của lửa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2: Các kỹ 

1. Ổn định tổ chức- gây hứng thú. 

Cô xin chào tất cả các con! 

Hôm nay cô sẽ cùng các con  rèn luyện cho mình 

những  kỹ năng thoát hiểm khi gặp hỏa hoạn. Các 

con biết không, lửa có ở xung quanh chúng ta, lửa 

có rất nhiều ích lợi với cuộc sống con  người, nhưng 

nếu xử dụng không đúng cách sẽ để lại những hậu 

quả vô cùng nguy hiểm. Vì vậy chúng ta, đặc biệt là 

các bạn nhỏ cần nắm vững kỹ năng thoát hiể khi 

gặp hỏa hoạn. 

2. phương pháp và hình thức tổ chức 

2.1Trò chuyện về lợi ích và tác hại của lửa. 

- Bé hãy chọn những hình ảnh nói về lợi ích của lửa 

đối với cuộc sống con người ? 

1. Nấu ăn                      2. Cháy rừng 

3. Thắp sáng                 4. Cháy nhà 

Đây là câu hỏi có nhiều đáp án, bé hãy suy  nghĩ 

thật kỹ nhé, chúc các con thành công. 

Đúng rồi đấy, lửa có rất nhiều tác dụng đối với cuộc 

sống con người như dùng để nấu ăn, dùng thắp 

sáng, hặc sưởi ấm, nhưng bên cạnh đố lửa có những 

tác hại rất nguy hiểm, cô mời các bé xem video 

cùng cô. 

Slide: Cho trẻ xem video các vụ cháy rừng, cháy 

nhà. 

Vừa rồi các con đã xem hình ảnh những vụ cháy rất 

lớn và để lại hậu quả nghiêm trọng như cháy rụi nhà 

cửa, đồ đạc, ảnh hưởng đếnsức khỏe, tính mạng con 

người, cháy rừng ảnh hưởng đến thiên nhiên và các 

loài động vật…rất nguy hiểm đúng không nào. 

2.2: Các kỹ năng thoát hiểm khi gặp hỏa hoạn.  

 

Trẻ chào cô. 

 

 

Trẻ lắng nghe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trẻ kích chọn 

những hình ảnh 

nói về lợi ích 

của lửa. 

 

 

 

 

Trẻ xem video 

về các vụ cháy. 

 

 

 

 

 



năng thoát 

hiểm khi gặp 

hỏa hoạn.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bây giờ cô và các con cùng trang bị cho mình 

những kỹ năng thoát hiểm khi có cháy xảy ra nhé. 

- Cho trẻ xem đoạn video nói về đám cháy ở nhà bé 

Bo. 

Theo các con khi phát hiện ra đám cháy cần phải 

làm gì? Bé hãy chọn vào hình ảnh đúng nhé. 

1. Chạy đi dập lửa     

2. Hô hoán mọi người đến cứu 

Đúng rồi đấy, khi có đám cháy xảy ra các con cần 

làm như sau: 

+ Không được khóc, phải thật bình tĩnh nhấn 

chuông báo cháy hoặc hô thật to để mọi người đến 

cứu.( xem video minh họa) 

+ Xác định vị trí của ngọn lửa để tìm hướng chạy 

thoát. 

Theo các con, nếu đám cháy xảy ra ở nhà cao tầng 

các con sẽ thoát hiểm bằng cách chạy vào thang 

máy, đúng hay sai? Nếu đúng hãy tích vào hình mặt 

cười, nếu sai hãy tích vào hình mặt mếu. 

       Tuyệt đối không trốn vào gầm giường, tủ quần 

áo, nhà tắm, nếu bạn ở nhà cao tầng hãy di chuyển 

đến cầu thang bộ để chạy xuống dưới. Tuyệt đối 

không được chạy vào thang máy rất dễ bị mắc kẹt vì 

thang máy có thể bị chập điện do cháy hoặc do cúp 

điện. 

+ Trong đám cháy có rất nhiều khói, khi di chuyển  

trong lúc thoát hiểm các con cần dùng đồ vật gì để 

không bị hít phải khói độc . 

1. ô tô đồ chơi               2. Chiếc mũ 

3. Khăn ẩm. 

       Đúng rồi đấy, khi di chuyển cần có một chiếc 

khăn vải, hoặc khẩu trang , mảnh vải…nhúng nước 

ẩm để bịt vào mũi, miệng, tránh hít phải nhiều khói  

 

 

 

Trẻ xem video 

đám cháyở nhà 

bé Bo 

 

Trẻ kích chọn 

hình ảnh đúng . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trẻ lắng nghe. 

 

 

 

 

 

 

 

Trẻ kích chọn 

vào các hình ảnh 

đúng. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3. Cách 

phòng tránh 

hỏa hoạn. 

 

 

rất nguy hiểm. 

+  Khi di chuyển cần cúi thấp người hoặc bò men 

theo tường, theo lối có ánh sáng và lối có biển chỉ 

dẫn exit, theo lối cầu thang nhanh chóng thoát hiểm 

ra ngoài để đến nơi an toàn nhé. 

+ Sau khi thoát ra khỏi đám cháy an toàn, các bé 

hãy gọi cho các chú lính cứu hỏa đến dập tắt đám 

cháy. 

 Theo các con khi có đám cháy sẽ gọi tới số điện 

thoại nào để gọi cứu hỏa? 

1. 113                    2. 114            3.115 

Chúng mình nhớ khi có hoả hoạn gọi ngay tới số 

điện thoại 114 để gọi các chú lính cứu hỏa đến dập 

lửa nhé. 

Vừa rồi chúng mình dã học những kỹ năng thoát 

hiểm cơ bản rồi, bây giờ cô con mình cùng điểm lại 

nhé. 

1. Khi có đám cháy phải bình tĩnh, nhấn chuông báo 

cháy hoặc hô to để mọi người đến cứu. 

2.Nhanh chóng tìm đường thoát ra lối cầu thang bộ, 

tuyệt đối không vào thang máy. 

3.Khi di chuyển bò thấp hoặc cúi người, men theo 

tường hoặc cầu thang theo lối biển chỉ dẫn. 

4. Nếu có nhiều khói  lấy tay hoặc khăn ẩm che 

mũi, miệng khi di chuyển. 

5. Cuối cùng khi thoát ra nơi an toàn, nếu có thể bé 

hãy gọi số điện thoại báo cháy 114 để nhờ giúp đỡ. 

2.3. Cách phòng tránh hỏa hoạn. 

Các con ạ có rất nhiều nguyên nhân gây đến 

hỏa hoạn. Vậy chúng mình phải tự trang bị cho 

mình những kỹnăng tốt nhất để bảo vệ bản thân các 

con nhé:  

 

 

 

 

Trẻ lắng nghe. 

 

 

 

Trẻ ấn số điện 

thoại vào ô trống 

trên màn hình 

điện thoại. 

 

 

 

 

Trẻ lắng nghe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trẻ lắng nghe. 

 



 

 

 

 

 

 

 

3. Kết thúc: 

(1-2 phút) 

- Các con nhớ bây giờ các con còn nhỏ không 

tự ý cắm điện, dùng bật lửa, tự ý nấu bếp ga …vì đó 

là những đồ dùng dễ gây ra cháy đấy. 

-Không đốt lửa gàn nơi có vật dễ cháy như 

đống rơm, rạ, nơi chứa nhiều giấy, xăng dầu… 

- Cần chạy nhanh và tránh xa nơi có hỏa hoạn. 

3. Kết thúc:  

Cô hi vọng  sau bài học hôm nay các con đã trang bị 

được cho mình những kỹ năng cần thiết khi có hỏa 

hoạn xảy ra.Chúc các con thành công! 

 

 


