
UBND QUAN LONG BIEN 
TRUONG MN DÖTH. VI�T HUNG 

cONG HÔA X HOI CHÚ NGH*A VI�T NAM 
DÙc lap-Ty do -Hanh phúe 

So:.AA/K1-MNDTVII Long Biên. ngay 9 tháng 9 m�m 2022 

KÉ HOACH GIÁO DUC THÉ CHÁT 

NAM HOC 2022 -2023 

Can cu vao công v�n só 644/SVHTTDI. ngày 30 tháng 3 n�m 2009 vë Tiêu 
chuan thi dua xây dång "Don vj tiên tiên vê thê duc thê thao thành phô Hà Ngi'; 

Can cr vào huóng d§n /HDTÐKT ngày ve viÇc xây dung tieu chí 
chám diem thi dua, huóng d�n dàng ký danh hiçu thi dua, hinh thérc khen thuong 
n�m hÍc 2021- 2022 cça UBND Qun lLong Biên 

Can cu vào nhiÇm vu n�m hÍc cça toàn ngành; 

Can cu vào két quà n�m hoe truóc dã d¡t dugc; C�n cú vào dinh huóng phát 
trien cça nhà truòng 

Truong mâm non Ðô ThË ViÇt Hung xây dång kê ho¡ch giáo dåc thê chât, 
phân d¥u giù vïng danh hiÇu "Trurong tiên tién vê TDTT câp quân " näm hÍe 

2022 2023 nhu sau: 

I. MUC HÐICH YËU CÀU 

1. Doi vói CBGVNV: 

- Lp kÃ ho¡ch thåc hiÇn chuyên dÃ phát triên vn dÙng dya trên kê ho¡ch 
cua nhà truong, kê ho¡ch dugc xây dung cu thê theo n�m hÍc, tëng tháng /chç �ê 
và cu thê tùng tuân phài �àm bào các nÙi dung chù yêu: Tên chç dê, Tên bài day 

trong tuan (chù dê nhánh); trang trí bô sung góc "Vn �Ùng" nhu thê nào?; Suu 

tâm. tô chúc trò choi gi?; Vn dÙng phy huynh úng hÙ nhïng gì phåc vy cho 

chuyên de.. 
- Giúp giáo viên vn dung phuong pháp tô chéc ho¡at dÙng thÃ dåc trên lóp 

và hoat dÙng the dåc ngoai khoá trong truong mâm non. 
- Xây dung các tiêt kiên tp vê chuyên dê phát triên vn �Ùng, hÍc hòi, rút 

kinh nghiÇm trong các buôi sinh ho¡t chuyên môn dë giáo viên có nhïng hinh thúc 

to chúre hogt dÙng thÃ chái lôi cuôn su húng thù tham gia cua tré 
- T¡o nhiêu co hÙi cho trë duroc tap luyÇn thông qua các ho¡t dÙng hàng 

ngày ß moi lúc, mÍi noi. 
- Hinh thành mÙt sô ký n�ng trong ho¡t dÙng phát triên thê chât cho tre mâm non: 

Hinh thánh ß trë mÙt só ký nång trong ho¡t dÙng phât trien v¡n dÙng các nhóm 

ca, hó háp. các ký n�ng vn dÙng co ban, các bäi tp cr dÙng ngón tay, bån tay 

2. Dôi vói tré: 



i tp 
- Tre có khà n�ng, có biêu hiÇn tích cuc khi tiep xúc, làm quen vÛi eán 

uyen ky näng thê dåc, các bài tp phát triên chung, các trò choi luyÇn tap thÃ due p 

áng t¡o trong cåc -Có khà n�ng thê hiÇn chinh xác các dÙng tac tap luy�n, sáng t¡o t 

hoat dÙng thê dåc. 
kÙng. Tao cho tre yêu thich, hào húng tham gia vào cac hogat döng phát triên vân d 

iên toàn diÇn trong quá Giup tre nâng cao su phát triên thê luc và phát triên toàn 

trinh hoat dÙng chuyên de. 

3. Döi vói phs huynh 
- Giup phu huynh hiêu duoc tâm quan trong cua vi�e phát triên thÃ çchát oh. 

tre, giúp trè có mÙt co thê khoe m¡nh, phát trién hái hÙa gia thë luc và trí tue 

- Phôi hop vói gio viên trong quá trinh d¡y tré 

II. NOI DUNG THrC HI�N 
1. Công tác quän lý, chi dao và diêu hành 

- D/c Phó hiÇu truöng phu trách xây dårng kë ho¡ch chi d¡o thuc hiÇn chuven 

de phát triên vn �ông n�m hoe 2022 -2023; 

- Bôi duõng �Ùi ngü giáo viên trong viÇc Näng cao chat lugng giáo dåc thÃ 

chât thông qua các hoat �Ùng hàng ngày dôi vói tr� Û truròng mâm non. 

- Thuc hiÇn tôt công tác tuyên truyên thöng qua công thöng tin diÇn tù cüa 

nhà truong, mail các nhân cça phå huynh, tranh ành, hÇ thöng các góe ho¡t dông 

cho tré duoc trái nghiÇm, vui choi, luyÇn tp.. 

cho 

Xay dång kê ho¡ch kiêm tra, dánh giá thuong xuyén theo ljch vé cháa 

luong giáo viên, hÍc sinh trong viÇc thuc hiÇn chuyên d�, thåc hiÇn chuong trinh: 

2. Dâu tr co sö vât chât 

Nhà truong tiêp tåc tham muu vói l�nh �¡o UBND, phòng GD&ÐT dâu tu 

các dô dùng thiêt b/ phåc v phòng giáo dåc thê chât dê cho tré thuc hiÇn ho¡t 

dong phát triên vn �Ùng mÙt cách say mê húng thú và throng xuyên hon. 

- Tiêp tyuc dâu tu thêm trang thiêt bj �ô düng - dô choi phåc vu cho ho¡t 

dÙng phát triên thê chât vê các dô dùng dung cu thê dåc nhu: Sân bóng mini, bÙ 

thê chât liên hoàn cao câp ngoài trÝi, bp bênh các lo¡i... 

Xa hÙi hóa phå huynh hÍc sinh dâu tu thêm trang thiêt bË dô choi phåc vy cno 

hoat döng phát trien vn �Ùng nhu: �öng phåc biêu diên, dång cu the dåc nhur: gay. 

vong, gây, bóng, quà bông, no, hoa, cà kheo, quà cn, ta tay, b�ng d+a thê duc.. 

3. Noi dung giáo dåe thê chât trong nhà trrong 
- Giáo viên c�n cé vào måc tiêu cân �¡t và kh£ n�ng cça trè dê xác dinh no 

dung trong tâm. Khi lya chon nÙi dung trÍng tâm và nÙi dung kêt hop, giao vI 

cân cân nhäc kù luõng tinh phù hop, hài hoà theo tëng �Ù tuôi, chç �Ùng säp xep 

trinh tu ho¡t dÙng theo chú dich và múc dÙ c�m nhân, húng thú cça tre. 
- Dua môn hÍc Gymkid vào chuong trinh chính khóa cça tr�: 2 buoi/tháng gup 

tre phát trién toàn di�n vn dÙng tinh, tho, rèn luyÇn nhïng tô chât the lyc cho re 

- Tö chúc các buôi giao luu v¡n dÙng giïa các khôi lóp 1 lân/thäng 

- �ua giáo dåc thê chât lông ghép vào các hoat dÙng hàng ngày cua 

Gio dón tré, thê dåc sáng, hoat dÙng chung, hoat dÙng góc, ho¡t �Ùng ngoal 

nhu: 

trði... 



II. BIEN PHAP THrC HI�N 

Nha trrong xây dång kê ho¡ch chi d¡o thue hiÇn chuyên dê phát triên v�n 

dong cho trè mâm non theo n�m, tháng và chù dë. 
- Triên khai viÇc thuc hiÇn chuyên dê cho giáo viên theo kê ho¡ch 1 tháng/1 

lan. Hàng tháng có kê ho¡ch bôi duong cho dÙi ngû giáo viên. 

Boi duong chuyên môn chuyên dê cho dÙi ngù giáo viên, xây dung tiêt d�y 

mau, tò chúuc sinh ho¡t chuyên môn hàng tuän. . - To chúc tôt ho�t dÙng thê dåc vào buôi sáng giïa các khôi lóp trong nhà 

truong phù hop vói diéu kiÇn thoi tiêt và thre hiÇn theo chù dê. 
- Xäy dång môi truong ho¡t dÙng hoat dÙng phù hop cho tirng khôi/ lóp. 

Làm do dung dô choi phåc vå chuyen de. 

Khuyèn khich t¡o dièu kiÇn cho giáo viên di hÍc bôi duong. 
To chúc cho giáo viên giói di tham quan hÍc tp kinh nghiÇm à các don vË �iên 

hinh thurc hiÇn tôt chuyên dê vn dÙng cho trc, dê tr dó nhân rÙng ra toàn truong. 
- T�ng cuong công tác tham muu vói các câp l�nh d¡o dâu tu them trang 

thiet bË phåc vå cho viÇc thåc hiÇn chuyên dë phát trièn vn dÙng cho tre. 

Xây.dunmg.bÙ chuân phát triên lînh vuc phát triên thê chât cho trè 5 tuôi �e 

dua vào nÙi dung ho¡t dÙng cça tùng chç de... 
- Rà soát các bàng biêu. danh måc dô dçng- dô choi - thiêt bË d¡y hÍc tôi 

thieu cua các dÙ tuôi dê tham muu các câp trang bË dò dùng cho phù hop vÛi do 

dùng day thê dåc t¡i các khôi/lóp... 
- Chi d¡o giáo viên sáng tác, suu tâm các trò choi phát triên vn dÙng cho trè. 

- Tô chúe cuÙc thi viêt sáng kiên kinh nghiÇm, các bài tuyên truyên, hÙi 

giàng, hÙi thi giáo viên gioi, xây dåung tiêt kiên tp vê chuyên dê câp truong. 

Khuyên khích giáo viên thi giáo viên gioi câp quân vê thê chât, phân dâu có giááo 

viên tham gia thi giáo viên giöi vê chuyên dê thê chât nêu SGD tô chéc. 
- Phôi hop vÛi Trung tâm VHTT-TDTT qun tô chéc các lóp, câu l¡c bÙ thê 

thao phù hop vÛi trè nhu: Khièu vk tré em, Nhay hiÇn d¡i, Bóng dá, Bóng ro 
- Dua chuong trinh hÍc Gymkids vào chrong trinh chính khóa nh�m phát 

iên vn dÙng tinh, vn �Ùng thö cho trë: 2 buõi/tháng 

- Tô chéc ngày hÙi thê thao, chúng cháu vui khöe câp truong.. 
Iv. DU' KIEN CÃC HOAT DONG CHUYEN DE TRONG N HQC 

(Có phy luc I dinh kèm) 

MA 

!iE 

v. TÓ CHÚC THrC HIEN 
1. Ban giáám hiÇu nhà truong 

Chi d¡o giáo viên thåc hiÇn chuyên dê phát triên vn �Ùng theo n�m, tháng 
và chú de. 

- To chéc kiêm tra, dánh giá thuong xuyên theo lich vê chât luong giáo viên, 

hoe sinh trong viÇe thuc hiÇn chuyên dé, thåe hiÇn chuomg trinh 

- Dâu tu co sò vt chât �ông bÙ cho các dÙ tuôi 
- Bôi duong chuyên môn chuyên dë cho dÙi ngù giáo viên 
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-BGH +GV 
To chuc vui Tét thiéu nhi 1-6 cho các cháu. 

Hieu truong 
Xây dung ke ho¡ch hoat dÙng hè 2021. 

- BGH 
Kiêm tra quy chê ch�m sóc tr� trong he. 

- Khao sát, bô sung dô düng tp luyÇn giáo dåc the - BGH 

cht. T6,7/2023 
- Tuyên sinh n�m hÍc mói. Phân công giáo viêen-BGH 

chù nhiem lóp. - BGH 

- Thông kê tài sán cuôi n�m hoc 2021 2022 de có- BGH+ Káta 

kê ho¡ch bô sung trang thiêt bij cho n�m hÍc mÛi GVCN 
- Tu sua truong lóp, bô sung trang thièt b/ cho n�m BGH 

hoc mói. 

GV các lóp 
T8/2023 p vän nghÇ, thé dåc nhËp di�u, hát, múa, dàn GV các lóp 
T8/2023 chuân b/ cho khai giàng n�m hÍc mói. 


