
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 2 - LỨA TUỔI MẪU GIÁO LỚN 5-6 TUỔI - LỚP MGL A1  

Tên giáo viên: Vũ Thị Thủy – Nguyễn Thị Nhung 

Thời gian/hoạt động 
Tuần 1 

Từ 31/01 đến 05/02 

Tuần 2 

Từ 07/02 đến 12/02 

Tuần 3 

Từ 14/02 đến 19/02 

Tuần 4 

Từ 21/02 đến 26/02 

Mục tiêu 

thực hiện 

Đón trẻ, thể dục 

sáng 

* Cô đón trẻ: Trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe của trẻ; nhắc nhở trẻ giữ 

đầu tóc, quần áo gọn gàng 

- Khởi động: Cho trẻ đi vòng tròn và tập bài khởi động theo nhạc.Tập với nhạc bài 

“Săp đén Tết rồi”. 

- Trọng động: 

+ Hô hấp: Thổi nơ 

+ Tay: Ra trước, lên cao 

+ Thân: Đứng quay người sang 2 bên 

+ Chân : Ngồi khuỵu gối 

+ Bật: Chụm tách chân 

- Hồi tĩnh: Đi lại nhẹ nhàng quanh chỗ tập. Cảm nhận thời tiết buổi sáng.   

 

Trò chuyện 

- Trò chuyện với trẻ về việc gia đình bé đã chuẩn bị gì để đón tết? 

- Cho trẻ xem một số video về các hoạt động, cũng như món ăn có trong ngày tết 

- Trò chuyện với trẻ về ngày Tết Nguyên Đán 2022 .Trẻ đã được tham gia vào những 

hoạt động gì? 

- Trò chuyện và kể tên về một số cảnh đẹp, di tích lịch sử, lễ hội và 1 vài nét văn hóa 

truyền thống trang phục , món ăn…) của quê hương, đất nước. 

- Trẻ biết kể tên và nêu 1 vài đặc trưng của danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử của quê 

hương đất nước 

- Trò chuyện với trẻ về không nên ăn nhiều bánh kẹo uống nước có ga dễ gây sâu răng 

và đau bụng không tốt cho sức khoẻ. 

-.Trò truyện về các món ăn có trong ngày tết cổ truyền. 

- Trò chuyện về thời tiết mùa xuân,cây cối đâm chồi nảy lộc…. 

- Trò chuyện và nhận xét được một số hành vi đúng hoặc sai của con người đối với môi 

 



trường 

- Cho trẻ quan sát ,trò chuyện và xem băng hình về chỗ mất vệ sinh và nguy hiểm   

Hoạt động học 

T2 

Vận động 

NGHỈ TẾT 

NGUYÊN ĐÁN   

Làm quen chữ viết 

VĐCB:Ném xa bằng 

1 tay 

TC: Ai nhanh hơn   

Vận động 

VĐCB: Bật xa 40-

50cm 

TC: Chuyền bóng   

Làm quen chữ viết 

Ôn chữ cái: l, m, n   

 

T3 

Khám phá 

NGHỈ TẾT 

NGUYÊN ĐÁN   

Khám phá 

Tìm hiểu về ngày tết 

Nguyên Đán   

Khám phá 

Hoa quả mùa xuân   

Khám phá 

Mùa xuân   

T4 

Làm quen với toán 

NGHỈ TẾT 

NGUYÊN ĐÁN   

Làm quen với toán 

Nhận biết ý nghĩa 

các con số trong cuộc 

sống hàng ngày.   

Làm quen với toán 

Làm quen với biểu 

tượng hôm qua, hôm 

nay, ngày mai   

Làm quen với toán 

Dạy trẻ nhận biết các 

ngày trong tuần   

T5 

Văn học 

NGHỈ TẾT 

NGUYÊN ĐÁN   

Âm nhạc 

- Dạy hát: Em thêm 

một tuổi 

- Nghe hát : Mùa 

xuân nho nhỏ 

- TC: Nhìn hình ảnh 

đoán tên bài hát.   

Văn học 

Truyện: Sự tích bánh 

chưng, bánh dày   

Âm nhạc 

- Dạy hát: Mùa xuân 

- Nghe hát : Mùa 

xuân ơi 

- TC: tai ai tinh   

T6 

Hoạt động tạo hình 

NGHỈ TẾT 

NGUYÊN ĐÁN   

Hoạt động tạo hình 

Vẽ lọ hoa ngày tết   

Hoạt động tạo hình 

Nặn mâm ngũ quả 

( ĐT)   

Hoạt động tạo hình 

Xé dán theo ý thích   

T7 

Ôn tập Ôn tập 

Ôn tập   

Ôn tập 

Ôn tập   

Ôn tập 

Ôn tập   



NGHỈ TẾT 

NGUYÊN ĐÁN   

Hoạt động ngoài 

trời 

Trò chuyện các loại hoa đặc trưng nở vào dịp tết. 

- PTVĐ: chuyền bóng bên phải , bên trái 

- Làm thí nghiệm sự đổi màu của hoa 

- Dùng kính lúp khám phá về hoa 

- Quan sát một số loại cây đào, cây mai trong trường 

- Trò chơi: Tìm bạn, lộn cầu vồng, cáo và thỏ, tung bóng, kéo co, rồng rắn lên mây 

- Cho trẻ chăm sóc góc thiên nhiên của lớp 

- Cho trẻ vẽ tự do trên sân, chơi với góc thiên nhiên, các đồ chơi ngoài trời   

 

Hoạt động chơi góc 

* Góc trọng tâm: 

- Góc xây dựng: Xây dựng vườn cây cảnh ngày tết (T2). 

- Góc tạo hình: Vẽ hoa ngày tết (T3) . 

- Góc phân vai: Bé làm đầu bếp (T4) 

- Góc phân vai: Cửa hàng bán các loại rau, hoa, cây cảnh, chợ hoa ngày tết, ... 

- Góc học tập: - Xếp các chữ đã học bằng hột hạt, bằng các thẻ chữ rời, bằng dây mềm, 

sao chép chữ cái giống tranh mẫu của cô 

- Làm sách chữ cái h,k, l,m,n 

- Góc tạo hình: + Nặn, cắt dán, vẽ các loại, cây, hoa, rau, quả.in lá cây, thổi màu tạo 

thành cây, cắt dán, nặn hoa, rau, quả... 

+ Hát các bài hát về tết 

- Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây xanh, lau lá cây, nhặt lá trong sân trường, 

- Góc sách truyện:Đọc truyện, xem sách về các loại rau, hoa, quả: Truyện sự tích mùa 

xuân, sự tích bánh chưng, bánh dày...   

 

Hoạt động ăn, ngủ, 

vệ sinh 

- Trẻ biết rửa tay bằng xà phòng trước khi ăn cơm và sau khi đi vệ sinh, đi vệ sinh đúng 

nơi quy định 

- Thực hiện các thói quen văn minh trong khi ăn, không nói chuyện riêng, rèn kỹ năng 

tự phục vụ. Nhận biết nguy cơ không an toàn khi ăn uống và phòng tránh 

- Trẻ lựa chọn được 1 số thực phẩm khi gọi tên nhóm: Thực phảm giầu chất đạm, tôm 

cá.., giàu vitamin và muối khoáng 

 



- Trò chuyện với trẻ về các món ăn có trong ngày tết cổ truyền, cách là các món ăn mà 

trẻ biết 

- Trẻ nói được tên các món ăn hàng ngày và dạng chế biến đơn giản: rau có thể luộc, 

nấu canh, thịt có thể luộc , rán, kho, gạo nấu cơm, nấu cháo..  

- Nghe kể chuyện (sự tích mùa xuân..). Thơ (mùa xuân, hoa đào hoa mai) 

- Nghe hát: Mùa xuân nho nhỏ, những khúc nhạc hồng, mùa xuân ơi   

Hoạt động chiều 

- Cho trẻ tập sao chép tên của mình , ôn chữ cái h,k, l, m ,n. 

- Dạy thơ: Hoa đào, hoa mai. Trẻ biết sử dụng được câu đơn , câu ghép, câu khẳng định 

, câu phủ định câu mệnh lệnh khi trò chuyện và trao đổi về nội dung bài thơ 

- Dạy trẻ biết an ủi, chia vui với người thân và bạn bè  

- Dạy VĐ : Sắp đến tết rồi. 

- Ôn chữ cái h,k, l,m,n 

- Bài tập toán trang 24 

- Cho trẻ liên hoan văn nghệ cuối tuần   

 

Chủ đề - Sự kiện  Nghỉ tết  
Phong tục tập quán 

ngày tết  
Hoa quả mùa xuân  Mùa xuân   

Đánh giá KQ thực 

hiện 

ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN 

  

  

  

 

ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM HIỆU 

  

  



  
 

 


