
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 3 - LỨA TUỔI MẪU GIÁO NHỠ 4-5 TUỔI - LỚP MGN B3  

Tên giáo viên: MGNB3  

Thời gian/hoạt 

động 

Tuần 1 

Từ 27/02 đến 

04/03 

Tuần 2 

Từ 06/03 đến 

11/03 

Tuần 3 

Từ 13/03 đến 

18/03 

Tuần 4 

Từ 20/03 đến 

25/03 

Tuần 5 

Từ 27/03 đến 

01/04 

Mục tiêu 

thực hiện 

Đón trẻ, thể dục 

sáng 

* Đón trẻ: 

Cô đón trẻ với thái độ ân cần, niềm nở, trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ trước 

khi đến lớp. 

- Trò chuyện về nhu cầu vệ sinh và giữ gìn vệ sinh cơ thể, nhắc nhở trẻ mặc trang phục 

phù hợp với thời tiết. Cho trẻ chơi đồ chơi mà trẻ thích và thực hiện đúng các nề nếp lấy 

cất đồ dùng đúng nơi qui định.  
 

- Khởi động: Đi khởi động với các động tác kết hợp một số k  n ng đi thường, đi gót, đi 

nghiêng mép ngoài bàn chân, chạy nhấc cao đùi, chạy thay đổi tốc độ theo hiệu lệnh của 

cô theo nhạc bài hát “ Em đi qua ngã tư đường phố” 

Bài tập với vòng, gậy, nơ... 

- Hô hấp: Thổi nơ, thổi bóng 

- ĐT phát triển tay – vai: 

+ Hai tay đưa sang ngang, lên cao 

- ĐT phát triển cơ lưng bụng: 

+ Đứng quay thân sang bên 90 

- ĐT phát triển cơ chân 

+ Ngồi khuỵu gối 

- Bật tiến về phía trước 

- Hồi t nh: Cho trẻ tập các động tác nhẹ nhàng theo nhạc.  
 

 

Trò chuyện 

- Trò chuyện về những cảm xúc của trẻ trong những ngày nghỉ cuối tuần. 

- Tr  chuyện cùng trẻ về ngày quốc tế phụ nữ   3. Trao đổi với trẻ về việc tổ chức làm 

bưu thiếp tặng cho các bà, các mẹ nhân ngày   3. 
 



- Tiếp tục r n k  n ng chào h i, l  ph p, biết nhận quà b ng hai tay và nói lời cám ơn. 

- Trò chuyện với trẻ về cách đi đường an toàn (đi bộ, đi xe máy, ô tô...) 

+ Hàng ngày các con đi học b ng phương tiện GT nào?  

+ Khi đi xe máy có đội mũ bảo hiểm không? Vì sao? 

- Cô nói về ý ngh a của việc đội mũ bảo hiểm khi đi trên xe máy. 

+ Nói về ý ngh a con số của biển số xe. 

- Trao đổi với trẻ về những loại phương tiện được sử dụng trong gia đình trẻ và giáo dục 

trẻ biết cách bảo quản, giữ gìn chúng.. 

- Trò chuyện với trẻ về những loại phương tiện giao thông về đường thủy, đường sắt và 

đường hàng không 

+ Ai đã được đi máy bay, thuyền, tàu h a?  

+ Cho trẻ nói cảm giác, suy ngh  của mình khi ngồi trên máy bay.. 

- Trẻ nhận xét về tốc độ của các PTGT khi xem video. 

- Trò chuyện cùng trẻ về những loại PTGT mà trẻ biết và nơi hoạt động của chúng. 

- Nghe và hát các bài hát: “ uà   3, ngày vui của bà, của mẹ, quà gì tặng cô, Anh phi 

công ơi, Đ n đ  đ n xanh , Đi đường em nhớ , Tàu lướt…"  
 

Hoạt động học 

T2 

Hoạt động làm 

quen với toán 

Nhận ra và sao 

ch p  TSX của 

3 đối tượng  
 

Hoạt động làm 

quen với toán 

- Hoàn thiện 

 TSX của 3 đối 

tượng (MT36)  
 

Hoạt động làm 

quen với toán 

So sánh, sắp xếp 

thứ tự chiều dài 

của 3 đối tượng  
 

Hoạt động làm 

quen với toán 

- Nhận biết ý 

ngh a các con số 

(MT35)  
 

Hoạt động làm 

quen với toán 

- Đo độ dài một 

đối tượng b ng 1 

đơn vị đo  
 

MT36, 

MT64, 

MT35, 

MT4, 

MT24, 

MT96 

T3 

Hoạt động âm 

nhạc 

- DH: Đường em 

đi 

- TC: Nghe giai 

điệu đoán tên bài 

Hoạt động vận 

động 

- VĐCB: N m 

trúng đích thẳng 

đứng  

- TCVĐ: Bánh 

Hoạt động âm 

nhạc 

- DH: Đ n đ   

đ n xanh 

- TC: Những nốt 

nhạc xinh  

Hoạt động vận 

động 

- VĐCB: Tung 

bóng với người 

đối diện khoảng 

cách 3m 

Hoạt động âm 

nhạc 

- DH: Đi đường 

em nhớ 

- NH: Từ một 

ngã tư đường 



hát  
 

xe quay  
 

 - TCVĐ: Chui 

qua hang (MT4)  
 

phố  
 

T4 

Hoạt động khám 

phá 

Tìm hiểu 1 số 

PTGT đường bộ  
 

Hoạt động khám 

phá 

Tr  chuyện về 

ngày 8 – 3 (5E)  
 

Hoạt động khám 

phá 

K  n ng thoát 

hiểm khi bị b  

quên trên xe ô tô  
 

Hoạt động khám 

phá 

KPKH 

Tìm hiểu một số 

loại phương tiện 

giao thông 

đường thủy  
 

Hoạt động khám 

phá 

- Tìm hiểu một 

số PTGT đường 

hàng không 

(MT24)  
 

T5 

Hoạt động tạo 

hình 

Xé và dán ô tô  
 

Hoạt động tạo 

hình 

Trang trí bưu 

thiếp 

(Tiết đề tài)  
 

Hoạt động tạo 

hình 

- Ghép hình 

thành phương 

tiện giao thông  
 

Hoạt động tạo 

hình 

Tô nét và tô màu 

bức tranh 

( Tiết mẫu)  
 

Hoạt động tạo 

hình 

Vẽ máy bay 

(Tiết đề tài) 

(MT96)  
 

T6 

Hoạt động văn học 

Thơ 

 

Con đường của 

bé 

Tác giả: Thanh 

Thảo 

( Đa số trẻ chưa 

biết)  
 

Hoạt động văn học 

Truyện 

 

Kiến con đi xe ô 

tô 

Sưu tầm: Phạm 

Mai Chi 

( Đa số trẻ chưa 

biết ) (MT64)  
 

Hoạt động văn học 

Thơ 

Đ n giao thông 

Sáng tác: M  

Trang 

( Đa số trẻ chưa 

biết)  
 

Hoạt động văn học 

Truyện 

 

Bài học về sự tự 

giác 

Sưu tầm 

( Đa số trẻ chưa 

biết )  
 

Hoạt động văn học 

Thơ 

Đi chơi phố 

Tác giả: Trần 

Nhật Thu 

( Đa số trẻ chưa 

biết)  
 



T7 

Hoạt động ôn tập 

Tìm hiểu 1 số 

luật an toàn giao 

thông đường bộ  
 

Hoạt động ôn tập 

X  dán hoa tặng 

bà, tặng mẹ 

( Tiết đề tài)  
 

Hoạt động ôn tập 

Ôn so sánh chiều 

rộng của 3 đối 

tượng  
 

Hoạt động ôn tập 

Biểu di n v n 

nghệ  
 

Hoạt động ôn tập 

Vẽ máy bay 

(Tiết đề tài)  
 

Hoạt động 

ngoài trời 

T2 

- HĐCCĐ:  uan 

sát mũ bảo hiểm. 

- TCVĐ: Ô tô 

vào bến 

- Chơi tự chọn: 

Bóng, vòng, 

phấn, lá cây…  
 

- HĐCCĐ:  uan 

sát và tr  chuyện 

về một số biển 

báo với tín hiệu 

giao thông. 

- TCVĐ: Tín 

hiệu giao thông 

- Chơi tự chọn: 

Chơi với đồ chơi 

ngoài trời.  
 

- HĐCCĐ:  uan 

sát thuyền mu 

- TCVĐ: Thuyền 

về bến 

- Chơi tự chọn: 

Chơi với đồ chơi 

ngoài trời.  
 

- HĐCCĐ:  uan 

sát nhà xe 

trường. 

- TCVĐ: Chìm 

nổi. 

- Chơi tự chọn: 

Chơi với đồ chơi 

ngoài trời.  
 

Hoạt động khác 

- Sử dụng cách 

thức thích hợp để 

cho trẻ quan sát, 

trải nghiệm như: 

Làm cho ván dốc 

hơn để ô tô đồ 

chơi chạy nhanh 

hơn. (MT26)  
 

MT26 

T3 

Giao lưu với lớp 

B4: Tr  chơi dân 

gian  
 

- Giao lưu v n 

nghệ lớp B4 

chào mừng ngày 

8/3  
 

- Giao lưu với 

lớp MGN B4: 

Tr  chơi: Giải 

đố.  
 

- Giao lưu với 

lớp B4: Tổ chức 

cho đọc các bài 

thơ, bài hát về 

các PTGT.  
 

- Giao lưu với 

lớp B4: Tổ chức 

cho trẻ tham gia 

chơi các tr  chơi 

vận động  
 

T4 

- HĐCCĐ:  uan 

sát sự di chuyển 

của các PTGT 

trước cổng 

trường 

- TCVĐ: Xích lô 

- Chơi tự chọn: 

HĐCCĐ:  uan 

sát máy bay gấp 

b ng giấy 

- TCVĐ: Tín 

hiệu máy bay 

- Chơi tự chọn: 

Bóng, vòng, 

HĐCCĐ: Đi dạo, 

lắng nghe âm 

thanh của các 

loại PTGT, 

- TCVĐ: Đền 

xanh đ n đ  

- Chơi tự chọn: 

- Làm thí nghiện 

bánh xe cầu 

vồng  
 

- HĐCCĐ:  uan 

sát xe đạp. 

- Cho trẻ trải 

nghiệm đi xe đạp 

3 bánh.  
 



Bóng, vòng, 

phấn, lá cây…  
 

phấn, lá cây…  
 

Lá phấn, v ng, 

giấy.  
 

T5 

- HĐCCĐ: Nhảy 

dân vũ  
 

- HĐCCĐ: Nhảy 

dân vũ  
 

- HĐCCĐ: Nhảy 

dân vũ  
 

- HĐCCĐ: Nhảy 

dân vũ  
 

- HĐCCĐ: Nhảy 

dân vũ  
 

T6 

- HĐLĐTT: Lao 

động tập thể nhặt 

rác xung quanh 

sân trường  
 

- HĐLĐTT: Lao 

động tập thể nhặt 

lá vàng, bắt sâu, 

tưới nước cho 

cây trong bồn 

trước cửa lớp.  
 

- HĐLĐTT: Lao 

động tưới cây, 

lau lá góc thiên 

nhiên của lớp.  
 

- HĐLĐTT: 

Nhặt lá cây trong 

sân trường, tưới 

nước bồn cây 

cảnh trước cửa 

lớp, góc thiên 

nhiên, b  rác 

đúng nơi quy 

định.  
 

- HĐLĐTT: 

Nhặt lá cây trong 

sân trường, tưới 

nước bồn cây 

cảnh trước cửa 

lớp, góc thiên 

nhiên, b  rác 

đúng nơi quy 

định.  
 

T7 

- HĐCCĐ:  uan 

sát xe máy 

- TCVĐ: Đền 

xanh đ n đ  

- Chơi tự chọn: 

Lá phấn, v ng, 

giấy.  
 

- HĐCCĐ:  uan 

sát quang cảnh 

sân trường 

- TCVĐ: Chuyển 

hàng 

- Chơi tự chọn: 

Chơi với đồ chơi 

ngoài trời.  
 

- HĐCCĐ:  uan 

sát sự di chuyển 

của các PTGT 

trước cổng 

trường 

- TCVĐ: Xích lô 

- Chơi tự chọn: 

Bóng, vòng, 

phấn, lá cây…  
 

- HĐCCĐ: Đi 

dạo, lắng nghe 

âm thanh của các 

loại PTGT, 

- TCVĐ: Đua 

thuyền 

- Chơi tự chọn: 

Bóng, vòng, 

phấn, lá cây…  
 

- HĐCCĐ: Nghe 

và nhận ra các 

loại âm thanh 

khác nhau trong 

cuộc sống. 

- TCVĐ: Ô tô về 

bến 

- Chơi tự do: Đồ 

chơi ngoài trời, 

khu vận động, lá, 

phấn, s i, hạt 

gấc, v ng  
 

Hoạt động chơi góc *Góc trọng tâm: Góc nghệ thuật: Trang trí bưu thiếp(T1) ; Hát múa các bài hát về MT65 



phương tiện giao thông(T3) ; Gấp thuyền, Máy bay ( T4) ; Góc xây dựng: Xây ngã 4 

đường phố, lắp ghép PTGT từ khối hộp(T2)..  

- Góc truyện: Làm bộ sưu tập về các loại PTGT. Xem sách, truyện có nội dung về 

PTGT( MT : 64,65) 

- Góc học tập: Phân nhóm PTGT theo nơi hoạt động. Làm bài tập trắc nghiệm đúng - 

sai về an toàn GT, sử dụng g ng tay, thước, bút chì để đo độ dài 2 đối tượng và ghi kết 

quả. Biết xếp chồng 10,12 khối lắp ghép PTGT từ khối hộp. 

- Góc tạo hình: Trang trí mũ bảo hiểm. Tô màu, vẽ, xé, cắt dán các PTGT, biển báo đơn 

giản. 

- Góc thiên nhiên: Ch m sóc cây: tưới cây, lau lá cây. 

- Góc phân vai : Nấu  n, Bác s , Bán hàng....  

- Góc k  n ng sống: Học cách đeo mũ bảo hiểm  
 

- Góc sách truyện: Xem sách truyện có nội dung về các PTGT, tập kể chuyện theo 

tranh. Làm bộ sưu tập về các loại PTGT. Biết cầm sách đúng chiều và giở từng trang để 

xem tranh ảnh. “Đọc” sách theo tranh minh họa (“đọc vẹt”). (MT65)  
 

Hoạt động ăn, ngủ, 

vệ sinh 

- Trẻ biết 1 số thói quen vệ sinh, v n minh trong  n uống và trong sinh hoạt h ng ngày. 

- Tiếp tục thực hiện các thói quen v n minh trong khi  n, không nói chuyện, biết nhặt 

cơm rơi để vào khay, lau tay, lau miệng, xúc miệng b ng nước muối loãng sau khi  n. 

- Nói tên món  n hàng ngày. Nhận biết một số thực phẩm thông thường và ích lợi của 

chúng đối với sức kh e.  

- Hát bài hát: Mời bạn  n, tay đẹp.  
 

- Thực hành thao tác lau mặt, rửa tay b ng xà ph ng chú ý không để tràn nước khi rửa 

tay. (MT85)  
 

MT85 

Hoạt động chiều T2 

- Hướng dẫn trẻ 

cách bảo vệ môi 

trường. Hạn chế 

- Dạy trẻ nhớ số 

điện thoại khẩn 

cấp khi bị xâm 

- Đọc các bài thơ 

vê các phương 

tiện giao thông  

- Hướng dẫn trẻ 

cách ngồi thuyền 

an toàn, nhận ra 

- R n luyện k  

n ng biết nói lời 

cảm ơn - xin lỗi  

MT81, 

MT16 



sử dụng sản 

phẩm nhựa dùng 

1 lần và cách 

ph ng chống rác 

thải nhựa, nilon.  
 

hại, bạo hành: 

111, 113.  
 

 những nơi như: 

hồ, ao, mương 

nước, suối, bể 

chứa nước… là 

nơi nguy hiểm, 

không được chơi 

gần. (MT16)  
 

 

T3 

- PTVĐ: Đập và 

bắt bóng tại chỗ. 

- TC: Chuyền 

bóng.  
 

-Âm nhạc: - DH: 

Bông hoa mừng 

cô. 

- TC: tai Ai tinh  
 

- PTVĐ: Bật xa 

30 - 40 cm. 

- TC: Đ n đ  

đ n xanh  
 

- Âm nhạc: DH: 

Em đi qua ngã tư 

đường phố. 

- NH: Bác đưa 

thư vui tính.  
 

- PTVĐ: Chạy 

chậm 60-80m. 

- TC: Đua 

thuyền  
 

T4 

- Bài tập toán 

trang 17  
 

- Vẽ các phương 

tiện giao thông  
 

- Bài tập toán 

trang 3  
 

- Bài tập toán 

trang 14  
 

- Bài tập toán 

trang 15  
 

T5 

- Lao động tập 

thể  
 

- Lao động tập 

thể  
 

- Dạy trẻ biết 

trao đổi, thoả 

thuận với bạn để 

cùng thực hiện 

hoạt động chung 

(chơi, trực 

nhật...). (MT81)  
 

- Lao động tập 

thể  
 

- Lao động tập 

thể  
 

T6 

- Làm quen chữ 

Q q  
 

- Làm quen chữ 

G g  
 

- Làm quen chữ 

Y y  
 

- Làm quen chữ 

S s  
 

- Làm quen chữ 

X x  
 

T7 
- Biểu di n v n 

nghệ  

- Biểu di n v n 

nghệ  

- Biểu di n v n 

nghệ  

- Biểu di n v n 

nghệ  

- Biểu di n v n 

nghệ  



     

Chủ đề - Sự kiện  
Phương tiện giao 

thông đường bộ  
SK: 8-3  

Phương tiện giao 

thông đường sắt  

Phương tiện giao 

thông đường thủy  

Phương tiện giao 

thông đường hàng 

không  
 

Đánh giá KQ thực 

hiện 

ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN 

 

 

ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM HIỆU 

 

 

 


