
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 12 - LỨA TUỔI NHÀ TRẺ 24-36 THÁNG  

LỚP Nhà trẻ D2  

Tên giáo viên: Nguyễn Thị Hồng Hoa - Trịnh Thị Nhung - Đặng Thị Thu Tuyết  

Thời gian/hoạt động 

Tuần 1 

Từ 28/11 đến 

02/12 

Tuần 2 

Từ 05/12 đến 

09/12 

Tuần 3 

Từ 12/12 đến 

16/12 

Tuần 4 

Từ 19/12 đến 

23/12 

Tuần 5 

Từ 26/12 đến 

30/12 

Mục tiêu 

thực hiện 

Đón trẻ 

* Cô đón trẻ: Niềm nở, ân cần với trẻ và trao đổi nhanh với phụ huynh về tình hình của 

trẻ, đo thân nhiệt của trẻ dưới 37,5 độ thì cho 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. 

- Trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ, nhắc nhở phụ huynh mang trang phục 

quần áo cho con phù hợp thời tiết ( về sức khỏe , về tâm lý của trẻ, thói quen của trẻ ) 

(MT12)  
 

- Tiếp tục tập cho trẻ thói quen chào hỏi lễ phép khi đến lớp. 

- Vận động phụ huynh cho trẻ đi học đều nhất là trong thời tiết chuyển mùa, những 

hôm trời rét lạnh 

- Động viên trẻ ngoan đi học không khóc nhè để bố mẹ yên tâm đi làm. 

- Trò chuyện về gia đình trẻ, cho trẻ giới thiệu các thành viên trong gia đình: tên, công 

việc tình yêu của các trành viên trong gia đình, về ngôi nhà thân yêu của trẻ. 

- Xem ảnh các thành viên trong gia đình: ông, bà, bố, mẹ, anh, chị em..., xem tranh ảnh, 

video các kiểu nhà 

- Trò chuyện, giới thiệu cho trẻ biết về chú bộ đội: Công việc, trang phục….. 

- Trò chuyện, xem video cung cấp cho trẻ một số kỹ năng giữ gìn vệ sinh thân thể: đánh 

MT12, 

MT19 



răng hàng ngày, không cho tay vào miệng, rửa tay trước khi ăn, đi vệ sinh đúng nơi quy 

định… (MT19)  

Thể dục sáng 

- Khởi động:  

+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.  

- Trọng động: 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 

- Hồi tĩnh:  

+ Trẻ đi lại nhẹ nhàng theo nhạc.  

 

Chơi - tập có 

chủ định 

T2 

Âm nhạc 

- DH: Cả nhà 

thương nhau 

- NH: Em là 

bông hồng nhỏ. 

(MT41)  

Âm nhạc 

- Dạy hát: Cháu 

yêu bà 

- Nghe hát: Bà 

còng đi chợ 

(MT41)  

Âm nhạc 

- Dạy hát “ Nhà 

của tôi” 

-Trò chơi: Ai 

nhanh nhất 

(MT41)  

Âm nhạc 

- DH : Làm chú 

bộ đội. 

- NH : Cháu 

thương chú bộ 

đội. (MT41)  

Âm nhạc 

- DH:Em yêu 

cây xanh 

- TC: Nghe giai 

điệu đoán tên bài 

hát (MT41)  

MT41, 

MT32, 

MT4, 

MT27, 

MT26, 

MT31, 

MT42, 

MT36, 

MT15, 

MT20 

T3 

Hoạt động tạo 

hình 

Tô màu chân 

dung mẹ 

(MT32)  

Hoạt động tạo 

hình 

- Vẽ đường về 

nhà 

( Theo mẫu) 

(MT42)  

Hoạt động tạo 

hình 

- Dán ngôi nhà 

( Theo mẫu)  

Hoạt động tạo 

hình 

- Tô màu chú bộ 

đội (MT32)  

Hoạt động tạo 

hình 

- Tô màu lọ hoa 

(MT42)  

T4 

Vận động 

BTPTC: Tay em 

- VĐCB: Bật 

Vận động 

BTPTC: Tập với 

nơ 

Vận động 

- BTPTC: Tập 

với gậy 

Vận động 

BTPTC: Tập với 

bóng 

Vận động 

BTPTC: Ồ sao 

bé không lắc 



qua vạch kẻ 

- TCVĐ: Con 

rùa (MT4)  

VĐCB: Nhún 

bật về phía trước 

TCVĐ: Bắt bóng 

bay (MT4)  

- VĐCB: Bật 

qua suối nhỏ 

- TCVĐ: Dung 

dăng dung dẻ 

(MT4)  

VĐCB: Bật liên 

tục vào vòng. 

TCVĐ: Lộn cầu 

vồng (MT4)  

VĐCB: Bật xa 

bằng 2 chân 

TCVĐ: Hái quả 

(MT4)  

T5 

Làm quen văn học 

Thơ:Hai bàn tay 

(MT27)  

Làm quen văn học 

Truyện: Thỏ con 

không vâng lời 

(MT36)  

Làm quen văn học 

Thơ: Đi dép 

(MT27)  

Làm quen văn học 

Thơ: Chú bộ đội 

của em (MT27)  

Làm quen văn học 

Thơ: Hoa kết trái 

(MT27)  

T6 

Hoạt động nhận 

biết 

Công việc nhà 

của mẹ (MT26)  

Hoạt động nhận 

biết 

Những người 

thân yêu trong 

gia đình bé 

(MT31)  

Hoạt động nhận 

biết 

Đôi dép xinh (Kĩ 

năng đi và cất 

dép) (MT15)  

Hoạt động nhận 

biết 

Trò chuyện về 

chú bộ đội. 

(MT26)  

Hoạt động nhận 

biết 

Nhận biết hình 

vuông (MT20)  

Hoạt động ngoài 

trời 

* TUÂN I: 

- Hoạt động có chủ đích. 

+ Quan sát: Vườn hoa 

+ Quan sát: Cây sấu.  

+Quan sát: Cầu trượt 

+ Quan sát: Hoa hồng. 

+ Quan sát cây hoa hoa đồng tiền. 

- Trò chơi vận động 

+ Dung dăng dung dẻ. 

+ Chi chi chành chành. 

+ Đu quay. 

+ Lộn cầu vồng. 

+ Trốn tìm, 

- Chơi tự chọn: 

MT40 



+ Chơi với vòng, bóng, cát, sỏi, lá cây, các đồ chơi tự tạo khác… 

+ Chơi tự do với các đồ chơi ngoài trời. (MT40)  

 

* TUẦN II: 

- Hoạt động có chủ đích. 

+ Quan sát: Ngôi nhà.  

+Quan sát: Cây bằng lăng. 

+Quan sát: Cây hoa giấy. 

+ Quan sát: Trời mưa, 

+ Quan sát: Cầu trượt  

- Trò chơi vận động 

+ Cáo và thỏ. 

+ Ô tô vào bến. 

+Dung dăng dung dẻ 

+ Chi chi chành chành. 

- Chơi tự chọn: 

+ Chơi với vòng, bóng, cát, sỏi, lá cây, các đồ chơi tự tạo khác… 

+ Chơi tự do với các đồ chơi ngoài trời. (MT40)  

 

* TUẦN III: 

- Hoạt động có chủ đích. 

+ Quan sát: Bầu trời. 

+ Quan sát: Cây hoa ngũ sắc 

+ Quan sát: Trời nắng. 

+ Quan sát: Trời đám mây 

+ Cây hoa hồng. 

- Trò chơi vận động: 

+ Bát bướm. 

+ Bóng bay xanh. 

+ Rồng rắn lên mây. 



+ Cáo và thỏ. 

+Mèo và chim sẻ 

- Chơi tự chọn: 

+ Chơi với vòng, bóng, cát, sỏi, lá cây, các đồ chơi tự tạo khác… 

+ Chơi tự do với các đồ chơi ngoài trời. (MT40)  

 

* TUẦN IV: 

- Hoạt động có chủ đích. 

+Quan sát: Thời tiết. 

+Quan sát: Cây hoa mười giờ 

+Quan sát: Hoa cúc. 

+Quan sát: Thú nhún. 

+Quan sát: Nhà bảo vệ. 

-Trò chơi vận động. 

+ Bong bóng xà phòng. 

+ Bắt bướm. 

+ Ô tô vào bến. 

+ Bắt bóng bay. 

+ Lộn cầu vồng.  

- Chơi tự chọn: 

+ Chơi với vòng, bóng, cát, sỏi, lá cây, các đồ chơi tự tạo khác… 

+ Chơi tự do với các đồ chơi ngoài trời. (MT40)  

 

* TUẦN V: 

- Hoạt động có chủ đích. 

+ Quan sát cây hoa hướng dương. 

+ Quan sát cây hoa thược dược 

+ Quan sát vườn rau cải bắt 

+ Quan sát vườn xu hào 

+ Quan sát cây hoa hoa thạch thảo 



- Trò chơi vận động: 

+ Mèo và chim sẻ. 

+Lộn cầu vồng. 

+ Bong bóng xà phòng. 

+ Mèo và chim sẻ. 

+ Dung dăng dung dẻ. 

- Chơi tự chọn: 

+ Chơi với vòng, bóng, cát, sỏi, lá cây, các đồ chơi tự tạo khác… 

+ Chơi tự do với các đồ chơi ngoài trời. (MT40) (MT40)  

Chơi tập ở các góc 

* Góc trọng tâm:  

+ T1: Góc bế em: dạy kỹ năng xúc cho em ăn, bế em, ru em ngủ.  

+ T2: Góc vận động: chơi các trò chơi, đồ chơi dành cho góc vận động: xe đẩy kéo các 

con vật, chồng tháp…, ôn luyên các bài tập đã học.  

+T3: Góc nghệ thuật, kể chuyện: Tập cầm bút di màu di màucác thành viên trong gia 

đình, ngôi nhà thân yêu, chú bộ đội… , nặn vòng tay, nặn đôi đũa, xem tranh sách trong 

góc văn học… 

+T4: HĐVĐV: rèn kỹ năng xếp chồng, xếp cách ( xếp ngôi nhà); xâu hoa , lá các 

màu… 

* Các góc khác: 

- Góc vận động:  

+ Chơi theo ý thích các trò chơi: Chơi với xe kéo, xe đẩy các con thú, chồng tháp, chơi 

xúc bóng 

- Góc xếp hình : Rèn cho trẻ kỹ năng xếp chồng, xếp cách… 

- Góc chơi bế em: Xúc cho em ăn, ru bé ngủ, hát cho bé nghe, xếp quần áo cho em bé, 

chơi với đồ chơi nấu ăn (MT39)  
 

- Góc tạo hình :  

+ Tập di màu  

+ Di mầu chân dung các thành viên trong gia đình, chú bộ đội , ngôi nhà thân yêu...  

+ Chơi với đất nặn: Bóp, nhào đất, nặn vòng tay rèn kỹ năng lăn dọc, xoay tròn, uốn 

MT39, 

MT28 



cong… 

-Góc sách :  

+ Xem truyện tranh, truyện, thơ học trong tháng… 

+ Xem tranh, ảnh video các thành viên trong gia đình, tình cảm dành cho nhau công 

việc của các thành viên trong gia đình…. 

+ Rèn kỹ năng lật mở trang sách (MT28)  

Hoạt động ăn, ngủ, 

vệ sinh 

- Rèn trẻ giữ gìn trật tự khi ngủ 

- Rèn trẻ biết nói lời cảm ơn 

- Biết kể tên những người thân yêu trong gia đình 

- Nhận biết được công việc làm hằng ngày của mẹ 

- Nghe truyện: Thỏ con không vâng lời.  

 

Chơi - tập buổi 

chiều 

* TUẦN I: 

- HĐVĐV: Rèn trẻ cách cài khuy, cởi khuy áo (MT12)  

 

- Nghe cô kể truyện: Đôi bạn tốt, Cháu chào ông ạ...  

 

- Rèn trẻ các kỹ năng : Cởi khuy, cài khuy áo. (MT15)  

 

- Xem tranh ảnh: Về mẹ, các thành viên trong gia đình, ngôi nhà thân yêu.... 

- Truyện: Thỏ con không vâng lời.  

- Xếp ngôi nhà.  

 

* TUẦN II: 

- HĐVĐV: Rèn trẻ cách kéo khóa (MT12)  

 

- Tập di màu: Các thành viên trong gia đình, ngôi nhà thân yêu,  

- Xem tranh ảnh: Về chú bộ đội. 

- Nhận biết trang phục của một số nghề. 

- Rèn kỹ năng: Xếp chồng, xếp cạnh. 

- Chơi theo ý thích: Đồ chơi các góc.  

 



 

- TUẦN III: 

- HĐVĐV: Rèn kỹ năng đi dép đúng chiều (MT12)  

 

- Chơi theo ý thích: Đồ chơi, xâu hạt, xếp hình, búp bê, .... 

- Trò chuyện về ngày tết dương lịch 

- Rèn trẻ lấy đồ dùng đổ chơi khi tham gia hoạt động 

- Nêu gương bé ngoan  

 

* TUẦN IV: 

- HĐVĐV: Xâu hoa tặng mẹ (MT7)  

 

- Hát: Mẹ yêu không nào? Làm chú bộ đội...  

- Trò chuyện bé đón tết dương lịch 

- Trò chuyện về đồ dùng, đồ chơi hình tròn., hình vuông 

- Đọc thơ: Yêu mẹ, chăm rau... 

- Chơi theo ý thích: Đồ chơi các góc.  

 

* TUẦN V: 

- HĐVĐV: Rèn trẻ kỹ năng cầm cốc uống nước (MT13)  

 

- NBTN: Công việc nhà của mẹ. 

- Rèn kỹ năng: Kéo khoá, tết tóc. 

- Đọc thơ: Yêu mẹ. 

- Hát : Mẹ yêu không nào. 

+TC: Ai đoán giỏi  

 

* Tiếp tục rèn kỹ năng tự phục vụ : Tập bê ghế, cầm cốc, cất đồ chơi vào hộp kỹ năng 

đi lên cầu thang, tự cởi cất dép... (MT15)  



Chủ đề - Sự kiện  
Cả nhà thương 

nhau  

Ngôi nhà thân yêu 

của bé  

Đôi dép xinh (Kĩ 

năng đi và cất 

dép)  

Bé yêu chú bộ đội  
Bé đón tết dương 

lịch  
 

Đánh giá KQ thực 

hiện 

ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN 

  

  

  

  

  

  

 

ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM HIỆU 

  

  

  

 


