
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 1 - LỨA TUỔI MẪU GIÁO BÉ 3-4 TUỔI  

Tên giáo viên: Đoàn Trang – Phùng Liễu  

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 

* 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. 

- Tiếp tục tuyên truyền với phụ huynh một số cách phòng chống dịch bệnh theo mùa 

cho trẻ: đau mắt đỏ, tay chân miệng, sởi, cúm A.. 

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

- Cô cho trẻ chơi đồ chơi lắp ghép, xem truyện, kể chuyện cho trẻ nghe... 

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

quy định  

*TD 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, 

điểm số tách hàng. (MT6)  

- Bài tập PTC: Trẻ tập thể dục theo nhạc: (MT1)  

+ Hô hấp: Gà gáy 

+ 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: Cô cho trẻ đi lại nhẹ nhàng quanh sân  

MT6, 

MT1 

Trò chuyện 

- Cho trẻ xem tranh ảnh, video và trò chuyện với trẻ về: Một số loại cây gần gũi, Một 

số loại rau c 

- Làm quen với một số bài thơ, câu chuyện trong chủ đề sự kiện: Bé vui đón Tết dương 

lịch 

 



- Trò chuyện về Ngày Tết Nguyên Đán kết hợp cho trẻ xem tranh ảnh minh họa. 

+ Các con biết gì về ngày Tết Nguyên Đán?  

+ Các con chuẩn bị gì cho ngày Tết Nguyên Đán? 

+ Tết Nguyên Đán các con thường được ăn gì? Được tặng quà gì? 

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

+ Truyện: Trái cây trong vườn, Hoa mào gà, Cây táo 

+ Thơ: Mùa xuân, Hoa đào.  

- Trò chuyện về mùa xuân và một số loại hoa 

- Cho trẻ xem tranh ảnh, video và trò chuyện với trẻ về: Một số loại cây gần gũi, Một 

số loại rau củ  

Hoạt động học 

T2 

Văn học 

Truyện: Cây táo 

(MT52) 

Văn học 

Truyện: Trái cây 

trong vườn  

Văn học 

Thơ: Tết đang vào 

nhà  

 

MT52, 

MT24 

T3 

Khám phá 

Bé vui đón Tết 

Dương lịch  

Khám phá 

Bé yêu cây xanh 

(MT24)  

Khám phá 

Bé chuẩn bị đón Tết  

 

T4 

Hoạt động tạo hình 

Tô nét, tô màu quả 

táo  

Vận động 

Vẽ cỏ cây trên mặt 

đất  

Âm nhạc 

Tạo hình pháo hoa  

(In ngón tay)  

 

T5 

Âm nhạc 

- DH(TT): Tay thơm 

tay ngoan 

- Nghe: Hoa thơm 

bướm lượn 

Hoạt động tạo hình 

- VĐCB: Chuyền bắt 

bóng hai bên theo 

hàng ngang 

- TCVĐ: Kéo co  

Hoạt động tạo hình 

- DH(TT): Mùa xuân 

- Nghe: Ngày Tết 

Việt Nam 

-TC: Vũ điệu mùa 

xuân  

 



- TC: Nghe giai điệu 

đoán tên bài hát  

T6 

Làm quen với toán 

Dạy trẻ nhận NB sự 

khác nhau về chiều 

rộng của 2 đối tượng. 

Sử dụng đúng từ 

rộng hơn- hẹp hơn  

Làm quen với toán 

Đếm trên đối tượng 

trong phạm vi 4  

Làm quen với toán 

So sánh số lượng 

trong phạm vi 4  

 

Hoạt động ngoài 

trời 

* TUẦN I: 
- Hoạt động có chủ đích:  

+ Trò chuyện về một số loại rau 

+ Quan sát quy trình gieo hạt rau 

+ QS vườn rau cải (MT25)  

+ QS dụng cụ làm vườn 

+ Tham quan và chăm sóc vườn su hào (MT70)  

- TCVĐ:  

+ Ném còn 

+ Cướp cờ 

+ Mèo đuổi chuột 

+ Lộn cầu vồng 

- Chơi tự do :  

+ Chơi với cát, nước 

+ Nhặt hoa, lá về làm đồ chơi. 

+ Chơi với phấn 

* Giao lưu tập thể với lớp C4: Đá bóng  

* TUẦN II 

- Hoạt động có chủ đích: 

MT25, 

MT70 



+ TC những loại cây cho bóng mát  

+ QS cây bàng 

+ QS cây bằng lăng 

+ QS cây hoa mẫu đơn 

+ QS cây hoa xác pháo 

- 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”  

* TUẦN III 
- Hoạt động có chủ đích 

+ TC về hoa trạng nguyên 

+ Tìm hiểu về ý nghĩa cây Kim tiền 

+ Quan sát cây hoa trà 

+ Quan sát cây hoa hải đường 

- Trò chơi vận động 

+ Chó sói xấu tính. 

+ Mèo đuổi chuột 

+ Tín hiệu 

+ 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 C3: Đá bóng giao lưu  



 

Hoạt động chơi 

góc 

* Góc trọng tâm: 

- Góc nghệ thuật:  

+ Tô màu tranh hoa, Vẽ hoa, nặn các loại quả đơn giản (MT80)  

- Góc nghệ thuật: Làm các con vật từ NVL khác nhau: lá cây, vỏ hộp sữa chua, lõi giấy 

vệ sinh. 

+ 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, vườn bách thú,  

+ Chuẩn bị: Hàng rào, hoa, động vật.. 

- Góc kỹ năng: Di chuyển bông bằng kẹp, nhíp, cách cài móc khóa, di chuyển bóng 

bằng kẹp. 

+Chuẩn bị: Bông, kẹp 

- Góc phân vai: Gia đình đi chơi vườn bách thú 

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

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

- Góc học tập: Làm một số bài tập về: Đếm, so sánh, tách gộp trong phạm vi 4 

- Góc sách truyện: Xem sách, truyện có nội dung về Thế giới động vật, (MT51)  

 

MT80, 

MT51 

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 

MT16, 

MT79 



+ VĐCB: Bò thấp chui qua cổng 

+ TCVĐ: Chuyền các loại quả 

- Truyện: Nàng tiên mùa xuân 

- Trò chuyện về lợi ích của một số loại quả quen thuộc 

- Dạy trẻ cách phòng chống đuối nước (MT16)  

* TUẦN II: 
- GDÂN 

+ DH(TT): Bắp cải xanh 

+ Nghe: Bầu bí thương nhau 

- TC: Tìm về đúng vườn 

- Trò chuyện về lợi ích của một số loại rau củ quả quen thuộc 

- LQ truyện: Sự tích bánh trưng bánh dày 

- Rèn kỹ năng xếp chồng  

- Vở LQVT: 13 

- Hướng dẫn trẻ KN xé dán (MT79)  

- Rèn kỹ năng xếp chồng  

- Nêu gương bé ngoan 

- VS cuối tuần: Cô và trẻ lau lá cây và các chậu cây  

* TUẦN III: 
- PTVĐ 

+ VĐCB: Ném trúng đích bằng 1 tay 

+ TCVĐ: Ô tô và chim sẻ  

- Làm quen với câu chuyện: Sự tích hoa mào gà 

- Dạy trẻ biết được mối nguy hiểm khi đi ra ngoài: không trèo lan can, không nghich 

vật sắc nhọn 

- Nêu gương bé ngoan 

- VS cuối tuần: Cô và trẻ lau lá cây và các chậu cây  

Chủ đề - Sự kiện  
Bé đón Tết Dương 

Lịch 
Bé yêu cây xanh Bé chuẩn bị đón Tết 

Tết Nguyên Đán 

(Nghỉ tết) 
 



 


