
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 1 - LỨA TUỔI MẪU GIÁO NHỠ 4-5 TUỔI - LỚP Mẫu giáo nhỡ B1  

Tên giáo viên: Phạm Thị Thảnh  

Thời gian/hoạt 

động 

Tuần 1 

Từ 02/01 đến 06/01 

Tuần 2 

Từ 9/01 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 

* Đón trẻ: 

- Cô đón trẻ: quan tâm tới sức khỏe của trẻ, quan sát nhắc nhở trẻ chào hỏi, thực hiện 

đúng nề nếp lấy cất đồ dùng đúng nơi quy định, cho trẻ nghe bài hát về mùa xuân và 

những ngày tết vui vẻ,… , chơi đồ chơi theo ý thích, hoạt động nhẹ nhàng ở các góc.…  

- Chơi đồ chơi theo ý thích, hoạt động nhẹ nhàng ở các góc.…  

* Thể dục sáng 

- Khởi động 

+ Đi vòng tròn theo các tư thế: đưa cao 2 tay kiễng gót, giang 2 tay đi bằng má bàn 

chân, đi cúi, chạy nhanh, chạy chậm,… 

- Trọng động 

+ Hô hấp: Hít vào, thở ra. 

+ Tay: Đưa 2 tay lên cao, ra phía trước, sang 2 bên (kết hợp với vẫy bàn tay, nắm, mở 

bàn tay).  

+ Lưng, bụng, lườn: Nghiêng người sang trái, sang phải.  

+ Chân: Đứng, lần lượt từng chân co cao đầu gối. 

+ Bật: “Tách và chụm chân”. 

- Hồi tĩnh 

+ Điều hoà: ” Hai tay đưa từ trên vòng xuống dưới rồi đưa lên cao”  

 

Trò chuyện 

- Trò chuyện về một số con vật sống dưới nước 

- Trò chuyện về một số con vật sống trong rừng 

- Trò chuyện về quá trình phát triển của cây từ hạt 

- Trò chuyện về một số loại rau 

- Trò chuyện về cách ứng xử phù hợp trong cuộc sống hàng ngày (MT86)  

- Trò chuyện về cây và hoa (Không bẻ cành, bứt hoa..) (MT84)  

MT86, 

MT84 

Hoạt động học T2 Vận động Vận động Vận động   MT87, 



 Đi thăng bằng trên 

ghế thể dục.  

 TC: Sói và dê 

Bật chụm tách chân 

qua 5 ô 

TC: Chim bói cá  

 Đi bước dồn trước 

trên ghế TD.  

TC: Bắt vịt 

MT89, 

MT88 

T3 

Hoạt động tạo hình 
Tô nét và tô màu con 

cá  

Hoạt động tạo hình 
Vẽ côn trùng 

(MT89)  

Hoạt động tạo hình 
Xé dán lá cây  

  

T4 

Khám phá 

Một số con vật sống 

dưới nước  

 

Khám phá 

Bé tìm hiểu một số 

con vật sống trong 

rừng  

Khám phá 

Một số phong tục 

ngày tết  

 

 

T5 

Làm quen với toán 
Đo dung tích bằng 1 

đơn vị đo  

  

 Làm quen với toán 
So sánh sắp xếp thứ 

tự chiều dài 3 đối 

tượng 

 Làm quen với toán 
Dạy trẻ nhận biết 

hình vuông, chữ nhật 

 

T6 

Âm nhạc 

VĐTN: Đố bạn 

NH: Em như chim 

câu trắng 

TC: Nhìn hình đoán 

tên bài hát (MT87) 

Văn học 
- Thơ “chim chích 

bông”  

 

Âm nhạc: 
DH:Sắp đến tết rồi  

NH: Ngày tết quê em  

TC: Nhảy theo nhạc 

 (MT88)   
 

 

Hoạt động ngoài 

trời 

*Tuần 1 

- HĐ có chủ đích 

+ QS tranh con mực 

+ QS con cá vàng 

+ QS tranh cá sấu 

+ QS tranh cá nước ngọt 

+ QS tranh con rùa 

-Trò chơi vận động: 

+ TC: kéo co 

+ TC: Mèo đ. chuột 

MT80 



+ TC: Về đúng nhà 

+ TC: Trốn tìm 

+ TC: Cáo và thỏ 

- Trò chơi tự chọn: 

+Chơi với vòng,... 

+ Vẽ tự do trên sân. 

+ Nhặt hoa, lá đếm  

+ Chơi với ĐCNT, phấn,…  

- GLTT: Chuyền bóng qua đầu thi với B2  

*Tuần 2 

- HĐ có chủ đích 

+ QS tranh con hổ 

+ QS tranh con sư tử 

+ QS tranh con voi  

+ QS tranh con gấu 

+QS tranh con hươu 

-Trò chơi vận động: 

+ TC: Mèo đ. chuột 

+ TC: Trốn tìm 

+ TC: Cáo và thỏ 

+ TC: tiếng kêu các con vật 

+ TC: Rồng rắn 

- Trò chơi tự chọn: 

+ Chơi cát, bóng,... 

+ Vẽ tự do 

+ Chơi với ĐCNT  

+ GLTT: Cướp cờ thi với B3  

*Tuần 3 

- HĐ có chủ đích 

+ QS hoa mai 



+ QS bánh chưng 

+ QS bao lì xì 

+ QS mâm ngũ quả  

+ QS hoa đào 

-Trò chơi vận động: 

+ TC:B.mắt bắt dê 

+ TC:Th.đỉa ba ba  

+ TC: Cáo và thỏ 

+ TC: Ô tô và chim sẻ 

+ TC:Mèo đ.chuột 

- Trò chơi tự chọn: 

+ Chơi với ĐCNT 

+ Vẽ tự do  

+ Chơi với ĐCNT 

+ GLTT: chuyền bóng theo đường dích dắc thi với B5 

 (Biết chờ đến lượt khi được nhắc nhở) (MT80)  

*Tuần 4 
Nghỉ tết 

Hoạt động chơi 

góc 

- Góc trọng tâm:  

+Tuần 1: Làm đồ chơi con vật bé thích 

+Tuần 2: Biểu diễn các bài hát về động vật 

+Tuần 3: Xây nông trại cây trồng  

+Tuần 4: Gói bánh chưng 

- Góc xây dựng : Nông trại cây trồng 

+ Chuẩn bị: gạch, đồ chơi lắp ghép, cây cối, con vật,... 

+ Kiến thức: Trẻ biết xây dựng khung cảnh Nông trại cây trồng  

+ Kỹ năng: Xây hàng rào, lắp ghép các khu Nông trại cây trồng, các loại cây khác nhau  

+ Thực hiện: Trẻ lấy gạch xây hàng rào, lấy đồ chơi lắp ghép các khu trồng hoa, cây 

cảnh, cây trồng lâu năm, cây giống, .... 

- Góc phân vai: 

MT64, 

MT81 



+ Chuẩn bị: đồ chơi ở các góc 

+ Mẹ con, phòng khám đa khoa, cửa hàng ăn uống, siêu thị.  

- Góc thư viện: Xem truyện tranh, làm sách tranh (mô tả hành động các nhân vật trong 

tranh)(MT64)  

+ Chuẩn bị: sách tranh, truyện về các con vật sống ở khắp nơi, các loại rau, sự phát 

triển của cây,....  

+ Hướng dẫn trẻ cách xem tranh, đọc sách, cách giở vở, xem tranh ảnh về các con vật 

sống ở khắp nơi, các loại rau, sự phát triển của cây,....  

- Góc nghệ thuật:  

+ Chuẩn bị: sáp màu , giấy vẽ, đất nặn,hột hạt, trang kim, các nguyên vật liệu khác. 

+ Tô màu, vẽ, nặn, làm cây, hoa, quả, con vật,… 

+ Tạo những bông hoa bằng các nguyên liệu khác nhau. (MT81)  

- Góc Âm nhạc:  

+ Chuẩn bị: đàn, xắc sô, phách tre, đồ dùng tự tạo,... 

+ Trẻ biết hát các bài hát về con vật, cây, rau: Đố bạn, Cá vàng bơi, Quả, Em yêu cây 

xanh, Bầu và bí,… 

- Góc học tập: 

+ Chuẩn bị: bộ đồ chơi Toán 

+ Trẻ học đếm và nhận biết số lượng, nhận biết chữ số trong phạm vi 5, so sánh kích 

thước các đối tượng, so sánh chiều cao, chiều dài của 3 đối tượng,… 

- Góc TN : 

+ Chuẩn bị: xô, bình tưới, nước, cát, sỏi,.... 

+ Chăm sóc cây, theo dõi sự phát triển của cây, nhặt cỏ, tưới nước, bắt sâu.  

- Chợi với cát, nước 

- Góc dân gian : chơi cắp cua bỏ giỏ, ô ăn quan,…  

Hoạt động ăn, 

ngủ, vệ sinh 

- Luyện tập rửa tay bằng xà phòng, đi vệ sinh đúng nơi quy định, sử dụng đồ dùng vệ 

sinh đúng cách 

- Thực hiện các thói quen văn minh trong khi ăn, tự cầm bát thìa xúc ăn không rơi vãi, 

khi ăn không nói chuyện, hắt hơi che miệng.  

- Nói tên món ăn hàng ngày, nhận biết một số thực phẩm thông thường và ích lợi của 

 



chúng đối với sức khỏe, không ăn thức ăn ôi thiu, thực phẩm bẩn,…  

Hoạt động chiều 

*Tuần 1 

- HD trẻ mặc áo. 

- Trò chuyện về một số con vật sống trong rừng 

- Hát “đố bạn”  

- Rèn nề nếp vứt rác đúng quy định (MT83)  

- BNBVLQVT: “ILCCCV” (tr 5)  

- Biểu diễn văn nghệ.  

- Văn học: 

+ Truyện: Dê con nhanh trí (MT57) 

*Tuần 2 

- TC về một số món ăn hàng ngày  

- Làm đc: gấp con cò. 

- Rèn KN đ. răng.  

- Xé, cắt gấp , dán con vật bé thích (Xé, cắt theo đường thẳng, đường cong... và dán 

thành sản phẩm có màu sắc, bố cục.) (MT94)  

- BNBVLQVT: (tr 13)  

- Biểu diễn VN. 

-Âm nhạc: 
+DH: Vì sao con chim hay hót 

+NH: Chim bay 

+TC: Nhảy theo nhạc 

*Tuần 3 

- TC về sự phát triển của cây (Thích chăm sóc cây, con vật thân thuộc) (MT82)  

- Trò chuyện về phong tục ngày tết 

- Rèn kỹ năng rửa tay.  

- BNBVLQVT: (tr 6) 

- BDVN. 

Văn học 
Thơ: Tết đến bé làm gì? (P.Trinh) 

MT83, 

MT94, 

MT82, 

MT57, 



*Tuần 4 

Nghỉ tết 

Chủ đề - Sự kiện  
Một số con vật sống 

dưới nước 
Động vật hoang dã 

Một số phong tục 

ngày tết  
Nghỉ tết  

Đánh giá KQ 

thực hiện 

ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN 

  

  

  

 

ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM HIỆU 

  

  

 

 


