
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 12 - LỨA TUỔI MẪU GIÁO LỚN 5-6 TUỔI - LỚP MGL A1  

Tên giáo viên: Đặng Thị Quỳnh Anh  

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 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. 

- Cho trẻ nghe một số bài hát phù hợp chủ đề sự kiện hiện động vật – giáng sinh vui vẻ: 

Đàn gà trong sân, Ta đi vào rừng xanh,Tôm cua cá đua tài, Chú khỉ con, Ta đi vào rừng 

xanh, chú ếch con, chú voi con ở bản Đôn... Các bài hát về noel.... 

- Khuyến khích trẻ sưu tầm các tranh ảnh về các con vật sống trong gia đình: chó, 

mèo,lợn, gà, con vật sống dưới nước, con vật sống trong rừng, ngày lễ Noel, tranh ảnh 

về công việc của các chú Hải quân trên đảo… Cắt dán, làm bộ sưu tập. 

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

* Thể dục sang: 

- Khởi động: Làm VĐ nhẹ nhàng theo nhạc bài hát: “Đàn gà trong sân”. 

- Trọng động:  

+ Hô hấp: Gà gáy.  

+ Tay: Tay đưa ngang, gập khuỷu tay( 2l x 8n) 

+ Bụng: đứng quay người sang 2 bên (2l x 8n). 

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

+ Bật: Bật chụm tách chân (2lx8n). 

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

sáng  

 



Trò chuyện 

- Xem băng hình, tranh ảnh và trò chuyện với trẻ về các con vật sống trong gia đình 

(chó, mèo,lợn, gà … ) về các con vật sống trong rừng ( sư tử, hổ, báo, gấu, voi…) để 

biết đặc điểm cấu tạo, thức ăn yêu thích của chúng, sinh sản, cách đề phòng những con 

vật nguy hiểm... 

- Trò chuyện giúp trẻ tìm cách để giải quyết mâu thuẫn (dùng lời, nhờ sự can thiệp của 

người khác, chấp nhận nhường nhịn) 

- Trò chuyện về Biển đảo Việt Nam, công việc của các chú Hải quân, về ngày lễ giáng 

sinh và Tết Noel vui vẻ. 

- Trò chuyện và ôn về một số trò chơi dân gian: Kéo cưa lừa xẻ, cắp cua, thả đỉa ba 

ba…. 

- Ôn, làm quen một số bài thơ, đồng dao về chủ đề: Gà nở, thỏ trắng, mèo đi câu cá, gà 

mẹ đếm con, kiến tha mồi, con ong chuyên cần, đồng dao con cua mà có hai càng, Vè 

loài vật, ... 

- Trò chuyện về ý nghĩa các con số trong cuộc sống hàng ngày 

- Xem băng hình, tranh ảnh và trò chuyện với trẻ về các con vật sống trong gia đình 

(chó, mèo,lợn, gà … ) về các con vật sống trong rừng ( sư tử, hổ, báo, gấu, voi…) để 

biết đặc điểm cấu tạo, thức ăn yêu thích của chúng, sinh sản, cách đề phòng những con 

vật nguy hiểm...  
 

Hoạt động khác: 

Trò chuyện với trẻ để trẻ biết những nơi như: hồ, ao, bể chứa nước, giếng, bụi rậm ... là 

nguy hiểm và nói được mối nguy hiểm khi đến gần. (MT16)  

MT16 

Hoạt động học T2 

Âm nhạc 

- Dạy hát: Đàn gà 

con 

- NH: Chú voi con ở 

bản Đôn. 

- TC: Tai ai tinh 

(MT99)  

Hoạt động tạo hình 

Xé dán đàn cá 

(MT97, 104)  

Âm nhạc 

- D. hát: Khúc nhạc 

giáng sinh 

- NH: Jingle bell 

- TCAN: Chiếc đĩa 

hát. (MT96)  

Hoạt động tạo hình 

Nặn đàn cá. 

( Đề tài)  

MT99, 

MT21, 

MT97, 

MT104, 

MT22, 

MT28, 

MT64, 

MT96, 



T3 

Khám phá 

Quá trình phát triển 

của bướm (MT21)  

Khám phá 

Một số con vật sống 

trong rừng 

(MT22,28)  

Khám phá 

Noel vui vẻ  

Khám phá 

Tết dương lịch.  

MT4, 

MT41 

T4 

Làm quen với toán 

Dạy trẻ so sánh, 

thêm bớt trong phạm 

vi 8  

Làm quen với toán 

Tách 8 đối tượng 

thành 2 phần bằng 

các cách khác nhau  

Làm quen với toán 

Nhận biết khối cầu, 

khối trụ  

Làm quen với toán 

Nhận biết khối 

vuông, khối chữ nhật 

(MT41)  

T5 

Làm quen chữ viết 

Tập tô u, ư  

Làm quen chữ viết 

Làm quen chữ i, t, c  

Làm quen chữ viết 

Trò chơi với chữ i,t, 

c  

Làm quen chữ viết 

Tập tô chữ i, t, c  

T6 

Vận động 

Trèo lên xuống 

thang. 

-TC: Đua ngựa  

Văn học 

Truyện: Hươu con 

biết nhận lỗi. 

(MT64)  

Vận động 

BTTH: Bật sâu 

25cm, ném trúng 

đích thẳng đứng, 

chạy nhanh 10m 

(MT4)  

Văn học 

Truyện “Quà tặng 

mẹ”.  

Hoạt động ngoài 

trời 

Tuần 1: 

*HĐ có chủ đích:  

- Trò chuyện về con gà ;  

-Trò chuyện về 1 số con vật sống trong gia đình; 

- Quan sát một số loại chim;  

- Làm quen các bài hát về các con vật trong gia đình;  

- Trò chuyện về con vịt 

... HĐTT: Giao lưu với lớp A3 chơi trò chơi Kéo co. 

*TCVĐ: 

- Ghép tranh;  

MT22 



- TC Mèo đuổi chuột;  

- Chim sẻ và ô tô; :  

- Bắt chước tạo dáng;  

- Chó sói xấu tính... 

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

- Chơi tự do với đồ chơi ngoài trời. 

Tuần 2: 

*HĐ có chủ đích: 

- QS: Tổ kiến;  

- QS: Con khỉ;  

- TC về một số con vật sống trong rừng;  

- QS: Đv sống trong rừng có 4 chân 

- HĐTT: Lao động vệ sinh sân trường. 

* TCVĐ: 

- Thi xem ai nhanh;  

- Bắt chước, tạo dáng;  

- Đi như gấu, bò như chuột; Dung dăng dung dẻ; Rồng rắn lên mây… 

* 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:  

- Quan sát quang cảnh sân trường chuẩn bị đón Noel;  

- Trò chuyện về ngày Noel;  

- Quan sát 1 số đồ vật trang trí ngày Noel (chuông, tuần lộc ,..).;  

- Tập văn nghệ đón noel;  

- HĐTT: Giao lưu với lớp A2 chơi trò chơi Nhảy lò cò... 

* TCVĐ: 

- Cáo và thỏ;  

- Người chăn nuôi giỏi;  

- Luồn luồn giải dế; Kéo co, 



- Bịt mắt bắt dê 

- Rồng rắn lên mây… 

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

Tuần 4: 

*HĐ có chủ đích: 

- Làm quen bài thơ “Hổ trong vườn thú“.  

- Trò chuyện với trẻ về 1 số sinh vật biển. 

- Trò chuyện về lợi ích của biển. 

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

*TCVĐ: 

- Chó sói xấu tính, 

- Cáo ơi ngủ à,  

- Bắt cá 

- Bịt mắt bắt dê.... 

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

- Chơi tự do với đồ chơi ngoài trời.  
 

- Quan sát bể cá vàng (MT22)  

Hoạt động chơi góc 

* Trọng tâm: Góc nội trợ: Xếp qui trình món ốc luộc lá chanh; Tập khêu ốc ( Trọng 

tâm) (T1); Góc xây dựng (Trọng tâm): Vườn Bách Thú - Dạy trẻ phân khu các con vật 

hiền, dữ… (T2).Góc xây dựng ( Trọng tâm): Xây dựng công trình dưới đáy đại 

dương,Trang trí lớp học theo chủ đề Noel. (T3), Góc phân vai: chuẩn bị cho ngày Noel 

(Tuần 3). Góc văn học: Làm rối minh hoạ truyện: Ai đáng khen nhiều hơn. Kể chuyện 

theo tranh (T4). 

- Góc phân vai:  

+ Chuẩn bị: Bán hàng: Tranh về các con vật, các món ăn chế biến từ động vật, cá cảnh, 

tranh các loài cá từ đại dương;  

- Nấu ăn: chế biến các món ăn từ các động vật...…. Xếp qui trình món ốc luộc lá 

chanh; Tập khêu ốc, tranh quy trình ốc luộc lá chanh, ốc luộc, tăm, nước chấm. 

+ Bán hàng: Đồ chơi ngày Noel; Bán thức ăn gia súc. Tranh về các con vật, các món ăn 

MT25, 

MT63, 

MT89 



chế biến từ động vật, Bán thức ăn cho động vật sống dưới nước. Tranh về các con vật, 

Quầy hàng ăn uống với các món ăn chế biến từ động vật, cá cảnh, tranh các loài cá từ 

đại dương... 

+Góc gia đình: TC về cách phòng tránh côn trùng có hại, dọn dẹp trang trí nhà cửa gọn 

gàng, sạch sẽ để phòng tránh; Đi thăm vườn Bách Thú; Chuẩn bị đón Noel... 

- Góc xây dựng:  

+ Chuẩn bị: Giấy màu, hồ dán, kéo, dây trang kim, cây thông, lõi giấy vệ sinh...gạch, 

xốp, đồ chơi lắp ghép, hoa, cây cảnh , đồ chơi tự tạo… 

+ Xây dựng trang trại chăn nuôi , ao cỏ; Trang trí lớp học theo chủ đề Noel; Vườn 

Bách Thú…. 

- Góc thiên nhiên và vận động:  

Bé tập chăm sóc cây cảnh, tìm hiểu vận động của con vật sống trong gia đình, thức ăn 

của chúng. Tìm hiểu con vật nào nguy hiểm, con vật nào hiền lành. Bé tập chăm sóc 

cây cảnh, chăm sóc con vật, tìm hiểu vận động của cá, tôm, cua... Làm các con vật từ 

rơm, bèo, lá chuối. Làm thí nghiệm vật chìm, nổi, tan, không tan. 

- Góc học tập:  

+ Chuẩn bị: lô tô SP một số con vật, giấy vẽ, bút màu, kéo, hồ dán, bảng chun..... 

+ Tìm chữ u,ư, i,t,c trong từ. Nối các kiểu chữ i,t,c tương ứng. Tạo nhóm con vật có số 

lượng cho trước. Chơi bảng chun, làm bài tập toán tách gộp trong phạm vi 8. Tìm chữ 

i, t, c, có trong từ trong bài thơ, câu chuyện. Sờ và tìm chữ cái, in tô màu, trang trí chữ 

cái. Tìm chữ số theo yêu cầu, tìm số lượng con vật tương ứng chữ số… 

- Góc nghệ thuật:  

+ Chuẩn bị: Giấy vẽ, đất nặn, bút sáp màu, bảng nặn, đĩa giấy, giấy màu, bút, hồ, kéo... 

+Làm rối minh hoạ truyện: Ai đáng khen nhiều hơn.. 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 một số ĐV sống dưới nước (rùa, cá). Làm mũ chóp, tập gói 

quà; Làm rối các con vật... Làm mũ ong, bướm...Biểu diễn các bài hát về con ong, con 

bướm, cào cào...  

- Cho trẻ làm các bài tập phân loại về động vật, thực vật, phương tiện giao thông.... 

(MT25)  



- Sử dụng các từ: “Cảm ơn”; “Xin lỗi”, “Xin phép”, “Dạ”, “Thưa”..phù hợp với tình 

huống khi trẻ chơi tại các góc (MT63)  

- Theo dõi cách giải quyết các tình huống của trẻ trong các góc chơi .Dạy trẻ biết tìm 

cách để giải quyết mâu thuẫn (dùng lời, nhờ sự can thiệp của người khác, chấp nhận 

nhường nhịn) trong các hoạt động chơi góc phân vai, trò chơi vận động... (MT89)  

Hoạt động ăn, ngủ, 

vệ sinh 

- Trò chuyện với trẻ về cách phòng tránh côn trùng có hại , giáo dục trẻ biết tránh xa 

các con vật nguy hiểm và biết chăm sóc các con vật nuôi trong gia đình; Trẻ kể tên một 

số món ăn cần có trong bữa ăn hàng ngày  

- Nghe kể chuyện:Đôi bạn tốt, con gà trống kiêu căng, Hươu con biết nhận lỗi, Nhím 

con kết bạn......  

- Luyện tập 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. (MT76)  

MT76 

Hoạt động chiều 

*Tuần 1: 

- HĐTH: Vẽ con bò (trang 8 vở tạo hình) 

- LQVH: Thơ: Gà nở (Dạy trẻ đọc thuộc thơ).  

- Làm bài trang 14 & 15 vở LQVT 

- Trò chuyện về các con vật trong trang trại. 

- Dạy trẻ kỹ năng lau chùi lá cây. 

- Biểu diễn VN, Nêu gương bé ngoan 

- HĐ lao động: Vệ sinh sân trường. 

 

*Tuần 2: 

GDAN 

+ Dạy hát: Chú khỉ con 

+ NH: Chú voi con ở bản Đôn. 

+ TC: Tai ai tinh 

- PTVĐ 

Đập và bắt bóng bằng 2 tay, chạy chậm 150m. 

- Làm bài trang 5 - Vở Bé LQVT 

- Rèn KN cắt hình vuông, tròn to và nhỏ. 

MT109 



- Trò chuyện về các con vật ở vườn thú 

- Biểu diễn VN, Nêu gương bé ngoan. 

- HĐ lao động: Vệ sinh lớp học (Lau giá, tủ đồ chơi, sắp xếp đồ chơi ngăn nắp…).  

 

*Tuần 3: 

- LQVH 

Truyện: Hươu con biết nhận lỗi. (Trần Thị Ngọc Tâm) 

- Làm bài trang 12- Vở Tạo hình: Vẽ con vật mà bé yêu thích. 

- Làm bài trang 6 - Vở Bé LQVT 

- Dạy trẻ làm đ.c: Cắt gấp con vật. 

- Trò chuyện về các loài bò sát. 

- Biểu diễn VN, Nêu gương bé ngoan  

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

 

* Tuần 4: 

- PTVĐ 

+Bò dích dắc bằng bàn tay,bàn chân qua 5-6 điểm. 

- GDAN 

+ Dạy hát: Gà trống thổi kèn 

+ NH: Gà gáy le te – Dân ca Cống Khao 

+ TC: Nghe âm thanh và bắt chước 

- Dạy trẻ tập kể chuyện đã biết theo tranh  

- Làm bài trang 22 vở BLQVT 

- Vẽ và trang trí về Noel. 

- Biểu diễn VN, Nêu gương bé ngoan. 

- HĐLĐ: Nhặt lá cây ngoài sân trường.  

- HĐTH 

Vẽ tranh Đông Hồ 

(Trang 10 vở tạo hình) (MT109)  



Chủ đề - Sự kiện  
Quá trình phát triển 

của gà con 
Động vật hoang dã Noel vui vẻ Tết dương lịch  

Đánh giá KQ thực 

hiện 

ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN 

  

  

  

  

  

  

 

ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM HIỆU 

  

  

  

 


