
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 3 - 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 28/02 đến 

05/03 

Tuần 2 

Từ 07/03 đến 

12/03 

Tuần 3 

Từ 14/03 đến 

19/03 

Tuần 4 

Từ 21/03 đến 

26/03 

Tuần 5 

Từ 28/03 đến 

02/04 

Mục tiêu 

thực hiện 

Đón trẻ, thể dục 

sáng 

Trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe của trẻ;đo thân nhiệt cho trẻ và sát khuẩn 

tay khô rồi nhắc trẻ cất dép và balo đúng nơi quy định; 

- Thông báo với phụ huynh về tình hình học tập, thực hiện nề nếp của trẻ, tuyên truyền 

mang bìa lịch để cho trẻ làm đồ dùng học tập, tranh ảnh các PTGT, biển báo GT, mũ 

bảo hiểm, đồ chơi PTGT  
 

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

“Em đi qua ngã tư đường phố”. 

- Trọng động: 

+ Hô hấp: Thổi nơ 

+ Tay: Ra trước, lên cao 

+ Thân: Đứng quay người sang 2 bên 

+ Chân : 2 tay chắp hông , đưa chân ra trước. 

+ 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 ngày 8/3: là ngày Quốc tế phụ nữ, các hoạt động chào mừng 8/3 

- Trò chuyện về các PTGT, việc chấp hành luật lệ giao thông, đảm bảo an toàn khi tham 

gia giao thông 

- Cho trẻ xem băng hình về các PTGT, một số biển báo giao thông, biển báo nguy hiểm, 

một số địa điểm vui chơi không an toàn đối với trẻ. 

- Trò chuyện và giáo dục trẻ thực hiện một số quy định ở trường , nơi công cộng về an 

toàn: Sau giờ học về nhà ngay, không tự ý đi chơi… 

Nhận biết một số trường hợp không an toàn và gọi người giúp đỡ…. 

 



- Biết tránh một số trường hợp không an toàn : Ra gọi nhà, khu vực trường, lớp khi 

không được phép của người lớn, cô giáo.  

Biết an ủi và chia vui với người thân và bạn bè 

Biết gọi người lớn khi gặp trường hợp khẩn cấp: cháy, có bạn/người rơi xuống nước, 

ngã chảy máu  

Hoạt động học 

T2 

Vận động 

VVCB: Ném xa 

bằng 1 tay 

TC: Kéo co  

Làm quen chữ viết 

- Làm quen chữ 

g, y  

Vận động 

Ném trúng đích 

thẳng đứng. 

TC: Đá bóng vào 

gôn  

Làm quen chữ viết 

Làm quen chữ 

p,q  

Vận động 

Chạy liên tục 

150m 

không hạn chế 

thời gian 

TC: Chuyền 

bóng  

 

T3 

Khám phá 

Tìm hiểu các loại 

PTGT đường bộ  

Khám phá 

Ngày 8/3  

Khám phá 

Một số loại biển 

báo giao thông 

đường bộ  

Khám phá 

Luật lệ giao 

thông đường bộ  

Khám phá 

Bé thực hành 

tham gia giao 

thông  

T4 

Làm quen với toán 

Dạy trẻ nhận biết 

số 10, số lượng 

và số lượng 

trong phạm vi 10  

Làm quen với toán 

Tách 10 đối 

tượng ra làm 2 

phần bằng các 

cách khác nhau.  

Làm quen với toán 

Xác định phía 

trái, phải của đối 

tượng khác so 

với đồ vật  

Làm quen với toán 

Ôn nhận biết 

khối cầu, khối 

trụ, khối vuông, 

khối chữ nhật.  

Làm quen với toán 

Dạy trẻ nhận biết 

các ngày trong 

tuần  

T5 

Văn học 

Thơ: Chú cảnh 

sát giao thông  

Âm nhạc 

- Dạy VĐ bài: “ 

Em đi qua ngã tư 

đường phố” 

- Nghe: “ Từ một 

ngã tư đường 

Văn học 

Truyện: Qua 

đường  

Âm nhạc 

Dạy hát bài: “ 

Bạn ơi có biết” 

Nghe: “ Anh phi 

công ơi” 

TC: Nghe giai 

Văn học 

Thơ: Cô dạy con  



phố” 

-TC: Ai nhanh 

nhất  

điệu đoán tên bài 

hát.  

T6 

Hoạt động tạo 

hình 

Vẽ: Phương tiện 

giao thông mà bé 

thích.  

Hoạt động tạo 

hình 

Vẽ trang trí váy 

tặng mẹ  

Hoạt động tạo 

hình 

Vẽ ngã tư đường 

phố (ĐT)  

Hoạt động tạo 

hình 

Xé dán thuyền 

trên biển (ĐT)  

Hoạt động tạo 

hình 

ấp máy bay (M)  

T7 
     

Hoạt động ngoài 

trời 

- Quan sát: Xe máy, xe đạp, ngã tư đường phố, sân trường, nhà xe, khu cây xanh của lớp 

bầu trời, một số biển báo giao thông. 

- Kể 5 PTGT, kể nhanh các biển báo GT mà trẻ biết 

TCVĐ: Cướp cờ, Chuyền bóng, Rồng rắn lên mây, Vòng quay socola, mèo đuổi chuột, 

ô tô và chim sẻ, Bánh xe quay, Cáo và thỏ… 

- Chơi tự do: Đồ chơi ngoài trời, phấn, bóng, lá cây, cát, sỏi.. 

- Cho trẻ lao động nhặt lá cây và chăm sóc cây cảnh ngoài sân trường. 

- VĐCB:Chạy liên tục theo hướng thẳng 18m trong vòng 10 giây, ném xa bằng 1 tay. 

Chạy liên tục theo hướng thẳng 18 m trong 10 giây  

 

Hoạt động chơi 

góc 

* Góc trọng tâm:) Làm sách về các PTGT(T1), Làm thiếp 8/3 (T2). Xây dựng ngã tư 

đường phố (T3). , Xây dựng bãi đỗ xe (T4). Phòng khám đa khoa lớp A1 (T 5) Trẻ biết 

tìm cách giải quyết những mâu thuẫn( dùng lời , nhờ sự can thiệp của người khác, và 

chấp nhận nhường nhịn  

- Góc phân vai:, phòng khám bệnh, Góc bán hàng, góc nấu ăn . Biết lắng nghe trao đổi, 

thỏa thuận, chia sẻ kinh nghiệm với bạn. 

- Góc học tập: Chơi “ Chiếc túi kỳ diệu”, tạo nhóm có số lượng 10, tập viết các chữ số 

từ 1-10, đồ chữ, tập viết lại chữ theo mẫu, tập in ,vẽ các hình,làm sách về các PTGT, 

biển báo.. Nhận dạng các khối cầu, vuông, trụ, chữ nhật qua đồ vật, đồ chơi. 

- Góc tạo hình: + Cắt dán, vẽ, gấpcác PTGT, làm bưu thiếp về ngày 8/3, làm các PTGT 

bằng các nghuyên vật liệu từ hộp giấy, lõi giấy... 

 



+ Hát các bài hát về bà, mẹ, về ngày 8/3, các bài hát về PTGT: Đi xe đạp, em đi qua ngã 

tư đường phố...Trẻ biết thể hiện đối tượng qua hoạt động chơi âm nhạc.  

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

- Góc truyên: Trẻ đọc truyên vê chủ đề, tập kể truyện theo tranh. 

- Góc kỹ năng: Cài khóa áo phao, cài quai mũ bảo hiểm 

Dạy trẻ biết chú ý lắng nghe ý kiến, trao đổi, thỏa thuận, chia sẻ kinh nghiệm với bạn. 

-Cho trẻ làm quen với các loại câu: Câu đơn, câu ghép Đặt câu hỏi tại sao? Như thế 

nào? làm bằng gì? 

Biết tìm cách để giải quyết mâu thuẫn(dùng lời, nhờ sự can thiệp của người khác, chấp 

nhận nhường nhịn) 

Thể hiện hiểu biết về đối tượng qua hoạt động chơi, âm nhạc và tạo hình… 

Hoạt động ăn, 

ngủ, vệ sinh 

- Rèn trẻ rửa tay thường xuyên bằng xà phòng 

- Rèn nếp cởi áo, mặc áo, gấp quần áo, gấp chăn chiếu. 

- Thực hiện các thói quen văn minh trong khi ăn, nhắc trẻ che miệng khi ho, hắt hơi và 

ngáp. Không nói chuyện trong giờ ăn, không làm rơi vãi cơm 

- Trò chuyện với trẻ về 1 số việc nguy hiểm, các biển báo nguy hiểm, luật lệ giao thông, 

các nhóm PTGT 

- Nghe kể chuyện: Qua đường, xe lu và xe ca.... 

Đo thân nhiệt cho trẻ trước khi trẻ đi ngủ  

 

Hoạt động chiều 

- Dạy trẻ cách chải đầu, buộc tóc, Dạy trẻ giữ gìn vệ sinh cơ thể sạch sẽ phòng tránh 

dịch bệnh. 

-Trò chuyện với trẻ về các loại phương tiện giao thông , phân nhóm các loại phương 

tiện giao thông. 

- Trò chuyện và xem băng hình cho trẻ nhận ra ký hiệu thông thường nhà vệ sinh, , nơi 

nguy hiểm, lối ra vào, cấm lửa, biển báo GT… 

- Dạy trẻ biết vâng lời , giúp đỡ bố mẹ, cô giáo những việc vừa sức 

- Nghe truyện : Xe đạp con trên đường phố, thơ: Đàn kiến nó đi 

- Dạy hát: Em đi chơi thuyền, Cô dạy em bài học giao thông 

- Tập tô chữ cái p, q, g, y: Bài tập số 12 ôn chữ cái b,d,đ- l,m,n 

- Bài tập trò chơi chữ cái 14,16 

 



- Thêm bớt trong phạm vi 10 

- Nhận biết các buổi trong ngày- BT toán trang 24 

Gộp và đếm các nhóm trong phạm vi 10 

Nhận ra kí hiệu thông thường: nhà vệ sinh, nơi nguy hiểm, lối ra - vào, cấm lửa, biển 

báo giao thông... 

Toán: Nhận biết các con số được sử dụng trong cuộc sống hàng ngày. 

Chủ đề - Sự kiện  
Một số phương 

tiện giao thông  
SK: Ngày 8/3  

Một số biển báo 

giao thông  

Luật giao thông 

đường bộ  

Bé thực hành 

tham gia giao 

thông  

 

Đánh giá KQ thực 

hiện 

ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN 

  

  

  

 

ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM HIỆU 

  

  

  

 


