
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 12 - LỨA TUỔI MẪU GIÁO BÉ 3-4 TUỔI  

Tên giáo viên: Đoàn Thị Huyền Trang – Phùng Thị Liễu 

Thời gian/ 

hoạt động 

Tuần 1 

Từ 05/12 đến 09/12 

Tuần 2 

Từ 12/12 đến 16/12 

Tuần 3 

Từ 19/12 đến 23/12 

Tuần 4 

Từ 26/12 đến 30/12 

Mục tiêu 

thực hiên 

Đón trẻ, thể dục 

sáng 

* Cô đón trẻ: Cô trao đổi  nhanh với phụ huynh về tình hình của trẻ, thể hiện sự chân 

thành quan tâm trẻ. Nhắc trẻ chào hỏi người thân và cô giáo.  

- Cô nhắc trẻ cất dép, cất ba lô đúng nơi quy định. 

- Cô hướng dẫn trẻ chơi một số nội dung chơi mới ở một số góc chơi: Góc kỹ năng 

sống 

- Giáo dục trẻ biết cách giữ gìn đồ dùng đồ chơi, biết cất đồ chơi gọn gàng đúng nơi 

quy định sau khi chơi(MT61)  

* TD sáng: Trẻ  khởi động theo đội hình vòng tròn kết hợp các kiểu đi: Đi thường, 

kiễng gót, đi bằng gót bàn chân, chạy nhanh, chạy chậm sau đó về đội hình 2 hàng dọc.  

Trẻ tập thể dục theo nhạc: 

+ Hô hấp: Thổi bóng 

+ Tay: Hai tay đưa ra trước, lên cao 

+ Chân: Hai tay chống hông, hai chân lần lượt gập và đá về phía trước 

+ Bụng: Cúi người về phía trước tay chạm mũi chân 

    + Bật: Bật tại chỗ 

MT61,  

Trò chuyện 

-* Trò chuyện: Trò chuyện với trẻ về: Động vật sống dưới nước: con cá, con ốc, con 

tôm, con cua… 

- Trò chuyện với trẻ về: Một số con vật được nuôi trong gia đình: Con gà, con vịt , con 

chó, 

- Trò chuyện về Ngày Noel 

+ Các con biết gì về ngày Noel? 

+ Vào đêm Noel các con sẽ được gặp ai? 

+ Noel các con thường được ăn gì? Được tặng quà gì? 

- Trò chuyện với trẻ về Tết dương lịch 

+  Tết Dương lịch là ngày gì? 

+ Vào ngày Tết Dương lịch các con thường làm gì? 

MT49 

 



+ Bố mẹ thường cho các con đi chơi những đâu?(MT49)  

Hoạt động 

học 

T2 

Văn học 
Truyện: Chú vịt xám 

Văn học 
Thơ: Rong và cá 

(MT50) 

Văn học 
Truyện: Chú cá vàng 

Văn học 
Truyện: Thỏ con ăn 

gì 

MT48, 

MT50, 

MT2, 

MT35 

MT75 

T3 

Khám phá 
Gà con - vịt con 

(MT48) 

Khám phá 
Tôm, cua, cá 

Khám phá 
Trò chuyện về ông 

già Noel 

Khám phá 
Con gấu- con voi  

T4 

Hoạt động tạo hình 
Vẽ con gà 

 Hoạt động tạo hình 
Vẽ lá sen 

( Tiết mẫu) 

Hoạt động tạo hình 
Tạo hình con chim 

(In ngón tay) 

Hoạt động tạo hình 
Tô màu bộ lông cừu 

T5 

Âm nhạc 
- DH(TT): Gà 

trống,mèo con và cún 

con (MT75) 

- Nghe: Gà gáy le te 

- TC: Nghe giai điệu 

đoán tên bài hát 

Vận động 
- VĐCB: Tung  bóng 

lên cao bằng hai tay 

- TCVĐ: Qua cầu hái 

nấm 

Âm nhạc 
VĐMH : Chúc mừng 

giáng sinh 

- Nghe hát : Ông già 

Noel vui tính 

- TC : Khúc hát 

mừng giáng sinh  

Vận động 
- VĐCB: Đi kiễng 

gót chân liên tục 3m 

(MT2) 

- TC: Chuyền quả 

T6 

Làm quen với toán 

Ôn sắp xếp theo quy 

tắc có 2 đối tượng 

Làm quen với toán 

Dạy trẻ NB_PB phía 

trên – phía dưới, phía 

trước - phía sau của 

bản thân 

Làm quen với toán 

Dạy trẻ phân biệt tay 

phải tay trái của bản 

thân 

Làm quen với toán 

Dạy trẻ nhận biết 

phía phải - phía trái 

của bản thân 

 (MT35)  

Hoạt động 

ngoài trời 

* TUẦN I 

- Hoạt động có chủ đích 

+ Quan sát vật chìm vật nổi (MT21) 

+ TN Núi lửa phun trào 

+ Quan sát bể cá  

+ Quan sát con tuần lộc 

+ Trò chuyện về 1 số con vật sống trong rừng: hươu. hổ, sư tử.. 

 

 

 

 

 

 

 



+ Trò chuyện về mùa đông 

- TCVĐ:  

+ Bóng tròn to 

+ Tìm bạn thân 

+ Những chú thỏ 

- Chơi tự do :  

- Chơi với cát, nước 

- Nhặt hoa, lá về làm đồ chơi. 

- Chơi với phấn 

*Giao lưu tập thể với lớp C4: Trò chơi “Nhảy lò cò 

* TUẦN II: 

- Hoạt động có chủ đích:  

+ Bầu trời mùa đông 

+ Trò chuyện về vật nuôi trong gia đình 

+ Quan sát giàn bầu 

+ QS vườn rau 

+ QS Khu chơi với nước sỏi 

- TCVĐ :  

+ Dung dăng dung dẻ 

+ Lộn cầu vồng 

+ Trời nắng trời mưa 

+ Trời nắng trời mưa 

+ TC: Trốn tìm 

- Chơi tự do:  

+ Chơi tự do với đồ chơi trên sân trường 

+ Chơi với phấn 

+ Chơi với lá cây. 

*Giao lưu tập thể với lớp C2: Trò chơi “Cướp cờ” 

* TUẦN III: 

- Hoạt động có chủ đích 

 

 

 

 

MT21 



+ TC về Noel 

+ Tìm hiểu về sự tích chú tuần lộc 

+ Tìm hiểu về con cua 

+ Tìm hiểu về con cá 

- TCVĐ:  

+ Bóng tròn to 

+ Tìm bạn thân 

+ Những chú thỏ 

+ Cáo và Thỏ 

- Chơi tự do :  

+ Chơi với cát, nước 

+ Nhặt hoa, lá về làm đồ chơi. 

+ Chơi với phấn 

*Giao lưu tập thể với lớp C4: Trò chơi “Nhảy lò cò 

* TUẦN IV: 

- Hoạt động có chủ đích 

+ Trò chuyện vềcon chuồn chuồn 

+ Trò chuyện về con bướm 

+ Tham quan vườn rau cải 

+ Giao lưu với cô giáo và các anh chị lớp B1 

+ Trò chuyện về con sâu 

- TCVĐ: 

+ Chó sói xấu tính. 

+ Mèo đuổi chuột 

+ Tín hiệu 

- Chơi tự do:  

+ Chơi tự chọn với phấn 

+ Chơi tự do với cát 

+ Chơi tự do với đồ chơi trên sân trường 

* Giao lưu tập thể với lớp C3: Trò chơi “Mèo đuổi chuột” 



Hoạt động chơi 

góc 

* Góc trọng tâm: 

- Góc nghệ thuật: Tô màu tranh vật nuôi trong gia đình, động vật sống trong rừng, động 

vật sống dưới nước, làm các con vật từ NVL khác nhau: lá cây, vỏ hộp sữa chua, lõi 

giấy vệ sinh, làm con tuần lộc từ lõi giấy vệ sinh (T4), trang trí Noel đón Tết Dương 

lịch 

- Chuẩn bị: Tranh ảnh các loại động vật, Lõi giấy vệ sinh, vỏ hộp sữa chua, lá cây, ống 

hút, mắt màu, vỏ sữa, cành cây…. 

- Góc XD: Xây nông trại vui vẻ (T1, 2), vườn bách thú (3,4), hồ cá (T5)… 

+ Chuẩn bị: gạch, hàng rào, các con vật, cây, đèn, ghế đá... 

- Góc phân vai: Gia đình đi chơi vườn bách thú, Gia đình cùng nhau chăm sóc động vật 

nuôi trong nhà: cho ăn, tắm, đi khám bệnh cho vật nuôi… 

- Góc thiên nhiên:Trồng, Chăm sóc cây , chơi với lá cây (làm nghé ọ). 

+ Chuẩn bị: Cây, dụng cụ trồng cây, bình tưới 

- Góc KN: Chuyển nước bằng xi lanh, chuyển nước bằng miếng mút, cách chuyển các 

vật thể bằng thìa, cách sử dụng kẹp áo 

+ Chuẩn bị: xi lanh, thìa. kẹp áo... 

- Góc khám phá: Tìm hiểu sự phát triển của cây, tập pha màu 

- Góc học tập: Làm một số bài tập về: Dạy trẻ sắp xếp theo quy tắc có 2 đối tượng, phân 

biệt phía phải, trái, trước sau của bản thân. 

- Góc sách, chữ cái: Xem sách, truyện có nội dung về Thế giới động vật, Ngày Noel, 

Tết dương lịch.. 

 

Hoạt động ăn, 

ngủ, vệ sinh 

- Rèn kỹ năng rửa tay bằng xà phòng, đi vệ sinh đúng nơi qui định. 

- Rèn cách lau mặt, lau miệng  

- Nói tên món ăn hàng ngày.  

- Nhận biết một số thực phẩm thông thường và ích lợi của chúng đối với sức khỏe.  

- Nghe bài hát “Ru con” 

 

 

 

 

Hoạt động chiều 

* TUẦN I: 

- PTVĐ 

+ VĐCB: Trườn về phía trước 

 

 

 



+ TCVĐ: Ai nhanh nhất 

- Thơ: Đàn gà con 

- Trò chuyện về lợi ích của vật nuôi trong gia đình 

- Vở LQVT: bài số 2 

- Tiếp tục rèn trẻ sử dụng cốc thìa đúng cách (MT12) 

- Nêu gương bé ngoan 

- VS cuối tuần: Cô và trẻ lau giá đồ chơi 

* TUẦN II: 

- GDÂN 

+ VĐ: Cá vàng bơi 

+ Nghe: Cá ơi từ đâu tới 

+ TC: Tai ai tinh 

- Trò chuyện về lợi ích của các con vật sống dưới nước 

- Ôn bài hát: Gà trống, mèo con và cún con  

- Vở LQVT: bài số 22 

- Bé cùng giả đố chủ đề động vật 

- Nêu gương bé ngoan 

- VS cuối tuần: Cô và trẻ tổng vệ sinh trong và ngoài lớp học, thu gom rác đúng nơi quy 

định (MT71) 

* TUẦN III 

- PTVĐ 

+ VĐCB: Tung bóng cho cô (MT4) 

+ TCVĐ: Gà đuổi cóc 

- Tổ chức vui Noel  

- Truyện: Chú dê đen 

- Day trẻ KN ứng phó với người lạ 

- Vở LQVT: bài số 3 

- Nêu gương bé ngoan  

- VS cuối tuần: Cô và trẻ lau đồ chơi trong lớp 

* TUẦN IV: 

 

 

 

 

 

MT4, 

MT12, 

MT15,  

MT71 



- GDÂN 

+ DH(TT): Em yêu cây xanh 

+ Nghe: Lý cây bông 

+ TC: Ai đoán giỏi 

- Trò chuyện về lợi ích của cây xanh đối với cuộc sống của con người 

- Trò chuyện với trẻ đồ dùng nguy hiểm trong gia đình để trẻ tránh (MT15) 

- Tiếp tục rèn trẻ kỹ năng trẻ kỹ năn lau mặt 

- Nêu gương bé ngoan 

- VS cuối tuần: Cô và trẻ lau giá đồ chơi 

Chủ đề - Sự 

kiện 

Động vật được nuôi 

trong gia đình Vật 

nuôi trong nhà bé 

Con vật sống dưới 

nước 

 

Giáng sinh an lành 

2022 

Con vật trong vườn 

bách thú 
 

Đánh giá KQ 

thực hiện 

ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN 

  

  

  

 

ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM HIỆU 

  

  

 


