
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 1 - LỨA TUỔI MẪU GIÁO LỚN 5-6 TUỔI - LỚP Mẫu giáo lớn A1  

Tên giáo viên: Lớp A1  

Thời gian/hoạt động 
Tuần 1 

Từ 02/01 đến 06/01 

Tuần 2 

Từ 09/01 đến 13/01 

Tuần 3 

Từ 16/01 đến 20/01 

Tuần 4 

Từ 23/01 đến 27/01 

Mục tiêu 

thực hiện 

Đón trẻ, thể dục 

sáng 

* Đón trẻ: 

Cô đón trẻ niềm nở, ân cần và trao đổi nhanh với phụ huynh về tình hình của trẻ, đo 

thân nhiệt của trẻ dưới 37,5 độ thì nhắc trẻ sát khuẩn tay rồi vào lớp. 

- Cô chú ý nhắc trẻ chào hỏi lễ phép và điều chỉnh ăn mặc phù hợp thời tiết khi cần. 

Tuyên truyền với phụ huynh về cách phòng chống một số dịch bệnh theo mùa: Thủy 

đậu, chân – tay – miệng, sốt xuất huyết…..đặc biệt là dịch bệnh Covid-19. 

- Cô chú ý đến sức khỏe của trẻ, nếu trẻ có biểu hiện mệt mỏi, cần trao đổi ngay với 

phụ huynh để có biện pháp chăm sóc phù hợp. 

- Cô bao quát trẻ trong các hoạt động đón trả trẻ và các hoạt động khác hàng ngày 

- Cho trẻ nghe một số bài hát phù hợp chủ đề:Em yêu cây xanh, Cánh đồng và những 

em bé ngoan, Hoa kết trái, Em thêm một tuổi, Bé chúc xuân,.... 

- Khuyến khích trẻ sưu tầm các tranh ảnh về các loại hoa mùa xuân, tranh về ngày Tết 

và mùa xuân… Cắt dán, làm bộ sưu tập. 

- Cho trẻ chơi đồ chơi lắp ghép, chơi góc nấu ăn, góc bán hàng. 

* Thể dục sáng: 

- Khởi động: Làm VĐ nhẹ nhàng theo nhạc bài hát: “Em yêu cây xanh”. 

- Trọng động: 

+ Hô hấp: Gà gáy. 

+ Tay: Hai tay đưa trước, lên cao (2l x 8n) 

+ Bụng: Đứng cúi người về trước (2l x 8n). 

+ Chân: khuỵu gối, 2 tay đưa về phía trước. (2l x 8n) 

+ Bật: Bật chân trước chân sau (2lx8n). 

- Hồi tĩnh: Làm động tác điều hòa hơi thở, thả lỏng cơ bắp. Cảm nhận thời tiết buổi 

sáng.  

 



Trò chuyện 

Hoạt động khác: 

Nhận biết được nguy cơ không an toàn khi ăn uống và phòng tránh: Biết không tự ý 

uống thuốc; biết ăn thức ăn có mùi ôi; ăn lá, quả lạ dễ bị ngộ độc; uống rượu, bia, cà 

phê, hút thuốc lá không tốt cho sức khoẻ. (MT17)  
 

Biết tránh một số trường hợp không an toàn: 

+ Khi người lạ bế ẵm, cho kẹo bánh, uống nước ngọt, rủ đi chơi. 

+ Ra khỏi nhà, khu vực trường, lớp khi không được phép của người lớn, cô giáo 

(MT18)  

MT17, 

MT18 

Hoạt động học 

T2 

Âm nhạc 

- DH: Em yêu cây 

xanh – Hoàng Văn 

Yến 

- NH: Em đi giữa 

biển vàng 

- TCAN: Nghe giai 

điệu đoán tên bài hát 

(MT98)  

Hoạt động tạo hình 

Xé dán vườn cây  

Âm nhạc 

- GDAN 

+ DH: Cánh đồng và 

những em bé ngoan– 

Đỗ Thị Thanh Giang, 

Khanh Nhiên. 

+ NH: Em đi giữa 

biển vàng. 

+ TCAN: Ai nhớ 

nhanh (MT107)  

 

MT98, 

MT26, 

MT107 

T3 

Khám phá 

Bé yêu biển đảo Việt 

Nam  

Khám phá 

Cây xanh và môi 

trường sống (MT26)  

Khám phá 

Một số cây lương 

thực  

 

T4 

Làm quen với toán 

Dạy trẻ xác định phía 

phải, trái của người 

khác.  

Làm quen với toán 

Dạy trẻ đo các đối 

tượng có kích thước 

khác nhau bằng 1 

thước đo  

Làm quen với toán 

Dạy trẻ nhận biết chữ 

số và số lượng trong 

phạm vi 9  

 



T5 

Làm quen chữ viết 

Làm quen chữ cái b, 

d, đ.  

Làm quen chữ viết 

Trò chơi với chữ cái 

b,d,đ  

Làm quen chữ viết 

Tập tô chữ b,d,đ  

 

T6 

Vận động 

- Đi bước dồn ngang 

trên ghế thể dục 

- Chạy nhấc cao đùi  

Văn học 

Chuyện của hoa phù 

dung  

Vận động 

- Bật qua vật cản 

- TC: Chơi cùng 

bowling  

 

Hoạt động ngoài 

trời 

Hoạt động khác: 

Quan sát các thí nghiệm. (MT23)  
 

Tuần 1: 

* HĐ có chủ đích: 

- Làm quen bài thơ “Hoa cúc vàng“. 

- Quan sát rặng tre (Theo dõi MT22) 

- Trò chuyện với trẻ về 1 số loại hoa 

- Trò chuyện về lợi ích của cây xanh 

- HĐTT: Giao lưu với lớp A2 chơi trò chơi Kéo co. 

*TCVĐ: 

- Chó sói xấu tính, 

- Cáo ơi ngủ à, 

- gieo hạt 

- Bịt mắt bắt dê.... 

* Chơi tự chọn với với lá, vòng, bóng. 

- Chơi tự do với đồ chơi ngoài trời. 

 

________________________________________ 

Tuần 2: 

*HĐ có chủ đích: 

- Quan sát cây xanh trong sân trường. 

MT23 



- QS: Vườn rau của bé. 

- LQ bài hát: Bầu và bí 

- QS giàn gấc 

- HĐTT: Nhặt lá vàng ở bồn cây và cây -trong góc thiên nhiên. 

* TCVĐ: 

- Gieo hạt, 

- Mèo đuổi chuột, 

- bỏ lá, 

- cánh cửa kì diệu, 

- Ném và bắt bóng, chuyền bóng qua đầu, 

-TCDG trồng nụ trồng hoa… 

* Chơi tự chọn với lá khô, rơm, bèo, vòng, bóng, phấn. 

- Chơi tự do với các đồ chơi ngoài trời. 

________________________________________ 

Tuần 3: 

*HĐ có chủ đích: 

- QS: Cánh đồng lúa. 

- QS: Cây ngô. 

- HĐTT: Giao lưu kéo co với lớp A2. 

- Quan sát cây cảnh trong khu thiên nhiên của lớp. 

- HĐTT: Trẻ giao lưu chơi các TCDG có trong mùa xuân: Nhảy sạp, kéo co, bịt mắt 

đánh trống.. 

* TCVĐ: 

Chọn hoa, trồng nụ trồng hoa, 

Đi trên dây,Thi xem đội nào nhanh.Luồn luồn giải dế; Kéo co, Rồng rắn lên mây. 

* Chơi tự chọn với vòng, bóng, phấn, lá khô, rơm…. 

________________________________________  

Hoạt động chơi góc 

* Trọng tâm: 

- Góc thiên nhiên (TT): Gieo hạt, trồng cây, chăm sóc cây, theo dõi sự phát triển của 

cây (T1) 

MT90 



- Góc nghệ thuật (Trọng tâm): Vẽ, cắt xé dán, …. một số loại cây lương thực, trang trí 

quần áo biểu diễn, dụng cụ âm nhạc bằng hình ảnh các loại lương thực(T2). 

- Góc nội trợ : Xếp qui trình món nem, tập gói nem (T3). 

- Góc xây dựng: Xây dựng khu vườn cây ăn quả( T4). 

- Góc phân vai: 

+ Góc gia đình: Gia đình chuẩn bị trồng cây trong dịp Tết trồng cây. 

+ Góc nội trợ: Xếp qui trình và làm món quả chín ướp đường, pha nước cam,nhặt rau, 

làm con vật từ các loại củ, quả… 

+ Góc bán hàng: Cửa hàng bán lương thực, cây con giống, hạt giống, bán tranh ảnh về 

chủ điểm…Tranh ảnh về cây và quả, hạt giống cây, cây con. Trang phục về cây và 

quả… 

- Góc xây dựng(*): Công viên Bách Thảo, công viên mùa xuân, Vườn cây ăn quả… 

+ Chuẩn bị: gạch, xốp, lắp ghép, hoa, cây cảnh , đồ chơi tự tạo… 

- Góc thiên nhiên: 

Gieo hạt, trồng cây, chăm sóc cây, theo dõi sự phát triển của cây. Chuẩn bị: Hạt rau 

cải, hạt đỗ, bồn đất, xẻng bình tưới..Dạy trẻ xới đất để gieo hạt, tưới nước, chăm sóc 

cây, theo dõi sự phát triển của cây. Làm bảng theo dõi cây phát triển trong các điều 

kiện khác nhau. 

- Góc học toán và chữ cái: 

+ Chuẩn bị: lô tô các loại rau củ, quả, hoa., giấy vẽ, bút màu, kéo, hồ dán, bảng 

chun..... 

+ Tìm chữ i, t, c, b,d,đ trong từ. Nối các kiểu chữ i, t, c, b,d,đ tương ứng và đồ chữ, sao 

chép chữ cái đã học. Sờ và tìm chữ cái, in tô màu, trang trí chữ cái. Tìm chữ số theo 

yêu cầu, tìm số lượng rau củ tương ứng chữ số…Tạo nhóm rau củ có số lượng cho 

trước trong phạm vi 9. Chơi bảng chun, làm bài tập toán sắp xếp theo quy tắc, đo 1 vật 

bằng nhiều thước đo khác nhau, đo các vật có độ dài khác nhau bằng 1 thước đo, xác 

định phía phải, phía trái của bản thân và của người khác. 

- Góc nghệ thuật: (*) 

+ Chuẩn bị: giấy, bút màu, kéo, hồ, băng dính, các dụng cụ AN, quần áo biểu diễn. 

Dạy trẻ vẽ các cây lương thực, hoa, quả...cắt và dán trang trí quần áo biểu diễn, dụng 



cụ âm nhạc. 

+ Làm rối minh hoạ truyện: Sự tích bánh chưng, bánh dày. Dạy trẻ vẽ và cắt các chi 

tiết dán lên đĩa giấy làm rối, kể chuyện theo tranh. Biểu diễn các bài hát, đồng dao về 

chủ điểm..Vẽ, cắt xé dán, nặn. cây, quả 

+Vẽ, tô màu tranh minh hoạ truyện, thơ. đóng kich, diễn rối, đọc thơ.  
 

Hoạt động khác: 

- Góc thiên nhiên:  

Gieo hạt, trồng cây, chăm sóc cây, theo dõi sự phát triển của cây. Chuẩn bị: Hạt rau 

cải, hạt đỗ, bồn đất, xẻng bình tưới..Dạy trẻ xới đất để gieo hạt, tưới nước, chăm sóc 

cây, theo dõi sự phát triển của cây. Làm bảng theo dõi cây phát triển trong các điều 

kiện khác nhau. (MT90)  

Hoạt động ăn, ngủ, 

vệ sinh 

Trò chuyện với trẻ về một số thói quen vệ sinh văn minh trong ăn uống và giao tiếp: 

Che miệng khi ho, hắt hơi khi ngáp 

- Thường xuyên cho trẻ rửa tay bằng xà phòng, đi vệ sinh đúng nơi qui định, sử dụng 

đồ dùng vệ sinh đúng cách, súc miệng bằng nước muối sau khi ăn. 

- Trò chuyện với trẻ vềcách phòng tránh một số bệnh theo mùa......  
 

Lựa chọn được một số thực phẩm khi được gọi tên nhóm:  

- Thực phẩm giàu chất đạm: thịt, cá... 

- Thực phẩm giàu vitamin và muối khoáng: rau, quả… (MT8)  
 

- Dạy trẻ Tiết kiệm trong sinh hoạt: tắt điện, tắt quạt khi ra khỏi phòng, khoá vòi nước 

sau khi dùng, không để thừa thức ăn. (MT93)  

- Nói được tên một số món ăn hàng ngày và dạng chế biến đơn giản: rau có thể luộc, 

nấu canh; thịt có thể luộc, rán, kho; gạo nấu cơm, nấu cháo...( (MT9)  

MT8, 

MT93, 

MT9 

Hoạt động chiều 

*Tuần 1: 

- LQVH:Truyện: Cây Ban và cây Sổ( Phong Thu).(Tiết trẻ chưa biết) 

- Dạy trẻ kĩ năng tập gói nem. 

- Làm bài tr 7 vở CCCV 

MT7, 

MT60, 

MT62, 

MT101, 

MT103 



- LàmBT trang 18- Vở BLQVT. 

- Rèn kĩ năng xé bấm. 

- Biểu diễn VN, Nêu gương bé ngoan 

- HĐ lao động: Vệ sinh sân trường 

* Tuần 2: 

- GDAN: 

+ VTTTC: ra chơi vườn hoa 

+ NH: Hoa thơm bướm lượn 

+ TC: Mô phỏng nhạc cụ 

- PTVĐ: 

+ Tung bóng lên cao và bắt bóng 

+ Chạy chậm 100m. 

- Làm bài trang 21 vở Bé LQVT 

- HĐ lao động: Cho trẻ nhặt lá, cỏ ở bồn cây xung quanh sân trường. 

- Dạy trẻ biết dùng các kí hiệu hoặc hình vẽ để thể hiện cảm xúc, nhu cầu, ý nghĩ và 

kinh nghiệm của bản thân. 

- Biểu diễn VN, Nêu gương bé ngoan 

* Tuần 3: 

- LQVH: Thơ: Trái thị ( Phi Tuyết Ba). 

- HĐTH:Hoạt động tạo hình: Vẽ tranh lọ hoa (Đề tài) tr 13 vở TH 

- Xem video sự phát triển từ hoa thành quả. 

- Làm BT trang 7- Vở BLQVT. 

- Luyện phát âm: đồng dao về củ( trang 9, vở chữ cái) 

- Dạy trẻ cách bấm móng tay. 

- HĐLĐ: Nhặt lá cây ngoài sân trường 

- Biểu diễn VN, Nêu gương bé ngoan.  

- HĐTH: Cắt dán hoa (tr 20 vở TH) (MT7)  

- Rèn trẻ đọc diễn cảm bài thơ"Đàn kiến nó đi" (MT60)  

- Truyện: 

Chuyện của hoa phù dung (MT62)  



Vẽ vườn cây ăn quả. (bài trang 14 vở tạo hình) (MT101)  

- Nặn một số loại quả (MT103)  

Chủ đề - Sự kiện  
Bé yêu biển đảo Việt 

Nam 

Cây xanh và môi 

trường sống 
Một số cây lương thực Nghỉ Tết  

Đánh giá KQ thực 

hiện 

ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN 

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM HIỆU 

  

  

  

 


