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

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 

- Nhắc nhở trẻ cất đồ dùng cá nhân. 

- Tuyên truyền với phụ huynh về phòng chống dịch bệnh 

- Khai báo y tế, thực hiện khử khuẩn, đeo khẩu trang, vệ sinh sạch trước khi tới lớp 

TDS: Tập với bài: Anh phi công ơi 

* Khởi động : đi vòng tròn kết hợp với các kiểu đi: đi gót, đi mũi, đi thường, chạy chậm, 

chạy nhanh. 

- Trọng động: - Hô hấp: Ngửi hoa 

- Động tác phát triển cơ tay – vai. + 2 tay dang ngang đưa lên cao 

- Động tác phát triển cơ bụng – lườn. + Đứng quay người sang 2 bên 

- Động tác phát triển cơ chân: + Khụy gối 

- Động tác: Bật, nhảy: + Bật tiến 

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

 

Trò chuyện 

- Trò chuyện về một số phương tiện giao thông đường bộ, mô tả đặc điểm công dụng 

của một số phương tiện. 

- Giáo dục trẻ biết chấp hành luật lệ giao thông trên đường 

- Cô cho trẻ kẻ kể tên các loại phương tiện giao thông đường thuỷ: Tàu thuỷ, thuyền 

buồm, ca nô, 

- Giáo dục trẻ biết giữ gìn và bảo vệ các loại phương tiện giao thông đường thuỷ. 

- Cô cho trẻ kẻ kể tên các loại phương tiện giao thông đường sắt: Tàu hoả…… 

- Bé biết gì về các phương tiện giao thông đó và ích lợi của các phương tiện giao thông 

đối với con nguời. 

- Giáo dục trẻ ngồi trên tàu không cho tay ra ngoài, cho cổ ra ngoài  
 

 



Hoạt động học 

T2 

Âm nhạc 

Dạy hát: E tập lái 

ô tô 

Nghe hát: Em đi 

qua ngã tư 

đường phố  
 

Âm nhạc 

- Dạy hát bài : 

“Qùa 8/3” 

- Nghe hát: 

“Bông hoa mừng 

cô”  
 

Âm nhạc 

- Dạy hát: “Em 

đi qua ngã tư 

đường phố ”. 

- Nghe hát: Đi 

trên vỉa hè.  
 

Âm nhạc 

Dạy hát: “Đường 

em đi”. 

- Nghe hát: “Đi 

trên vỉa hè”.  
 

Âm nhạc 

- Dạy hát: “Đi 

đường em nhớ”. 

- Nghe hát: “Bạn 

ơi có biết“.  
 

 

T3 

Khám phá 

Tìm hiểu về một 

số phương tiện 

giao thông 

đường bộ  
 

Khám phá 

Tìm hiểu về 

ngày 8/3  
 

Khám phá 

Tìm hiểu một số 

phương tiện giao 

thông đường 

thủy  
 

Khám phá 

Tìm hiểu phương 

tiện giao thông 

đường sắt  
 

Khám phá 

Tìm hiểu phương 

tiện giao thông 

đường hàng 

không  
 

T4 

Hoạt động tạo 

hình 

Vẽ ô tô  

( Đề tài)  
 

Hoạt động tạo 

hình 

Tô màu xe đạp 

( Tiết mẫu)  
 

Hoạt động tạo 

hình 

Xé dán con 

thuyền 

( Tiết mẫu)  
 

Hoạt động tạo 

hình 

Xé dán bộ phận 

còn thiếu của tàu 

hỏa  
 

Hoạt động tạo 

hình 

Tô màu máy bay  
 

T5 

Làm quen với toán 

So sánh 2 nhóm 

đối tượng trong 

phạm vi 5  
 

Làm quen với toán 

Tách nhóm có 5 

đối tượng thành 

2 nhóm nhỏ  
 

Làm quen với toán 

Ôn nhận biết và 

gọi đúng tên 

hình tam giác, 

vuông tròn, chữ 

nhật  
 

Làm quen với toán 

Dạy trẻ chắp 

ghép các hình 

học thành các 

hình đơn giản  
 

Làm quen với toán 

Dạy trẻ nhận ra 

quy tắc sắp- xếp  
 

T6 
Văn học Vận động Văn học Vận động Văn học 



Truyện: Xe lu và 

xe ca 

(T/g: Phong Thu)  
 

PTVĐ: Lăn bóng 

Trò chơi: Cáo và 

thỏ  
 

Thơ: Đèn giao 

thông 

(T/g: Mỹ Trang)  
 

VĐCB:Chạy 

15m 

TC: Máy bay  
 

Truyện: Qua 

đường  
 

T7      

Hoạt động ngoài 

trời 

Chơi: 

- Chơi: Nhảy lò cò, lăn bóng, đập và bắt bóng, bóng tròn to. 

HĐLĐTT: 

Lao động tưới cây, chăm sóc vườn rau trong trường 

Chơi tự chọn: 

- Chơi với lá cây, làm đồ chơi từ lá bằng lăng, ghép hoa 

- Chơi nhảy lò cò, chồng nụ chồng hoa, vẽ phấn, nhặt lá cây 

- Chơi tự chọn: Chơi với đồ chơi ngoài trời  
 

 

Hoạt động chơi 

góc 

Góc trọng tâm: 

- Làm thiếp, làm hoa tặng bà tặng mẹ 

Chuẩn bị : Giấy màu cắt hoa, hồ dán, bìa màu làm thiệp, tăm bông làm hoa, màu nước 

tô tranh 

- Xây dựng nhà để xe 

+ Chuẩn bị cho trẻ: Gạch để xây hàng rào xung quanh, nút hồ xếp đường đi, cây ăn quả, 

cây xanh. Xếp hình, ghép hình, cắt dán các PTGT từ các nguyên liệu khác nhau. 

- Tô màu, xé, cắt, dán, vẽ các phương tiện giao thông. 

Góc sách: Xem tranh ảnh về các loại phương tiện giao thông 

Góc phân vai: Bán các loại vé tầu, vé máy bay, 

Góc xây dựng: Lắp ghép các loại biển báo giao thông, các phương tiện giao thông 

Góc học tập: Phân biệt các loại phương tiện giao thông 

Góc thiên nhiên: Chăm sóc tưới cây, nhặt cỏ cho cây 

Làm quen với đất nặn,: Nặn ô tô, xe đạp  
 

 



Hoạt động ăn, 

ngủ, vệ sinh 

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

sinh đúng cách. 

- Thực hiện các thói quen văn minh trong khi ăn. 

- Nhận biết một số nguy cơ không an toàn khi ăn uống 

- Nhận biết một số thực phẩm thông thường và ích lợi của chúng đối với sức khỏe. 

- Nghe kể chuyện: Món quà đặc biệt  
 

 

Hoạt động chiều 

- Rèn trẻ kĩ năng 

đội mũ bảo hiểm 

- PTVĐ: Bò chui 

qua cổng bật về 

phía trước- TC : 

Tín hiệu giao 

thông, trườn theo 

đường díc dắc 

- Làm bài tập 

toán: Nhận biết 

về phương tiện 

giao thông 

-Kỹ năng nhận 

biết tín hiệu giao 

thông 

- Ôn lại bài hát 

đã học  

- LQVH: Thơ xe 

chữa cháy 

- Rèn trẻ kĩ năng 

xin phép 

- Kỹ năng xử lý 

tình huống khi bị 

lạc 

- Làm bài tập 

toán tách nhóm 

có 2 đối tượng 

thành nhóm nhỏ 

- Chơi góc sáng 

tạo chế tạo ô tô 

từ vỏ hộp sữa 

- Làm thiệp tặng 

bà tặng mẹ  

- PTVĐ: TC: Về 

đúng bến, 

Chuyền bắt bóng 

bằng 2 tay theo 

hàng dọc trái 

phải 

- Tập đếm các 

đối tượng khác 

nhau 

- Chơi tự do 

- Rèn kĩ năng xử 

lý khi người lạ 

cho kẹo, quà 

bánh 

- Rèn kĩ năng 

che miệng khi ho 

- Làm bài tập 

toán ôn về 4 hình  

- Làm quen bài 

thơ: Con tàu 

- Chơi tự do theo 

ý thích 

- Rèn kĩ năng rót 

nước 

- Rèn kĩ năng 

đóng mở cửa 

- Ôn lại các bài 

hát đã học  

- Tự do chơi theo 

ý thích 

- Làm bài tập 

toán sắp xếp và 

sao chép theo 

mẫu 

- Vẽ tranh các 

loại phương tiện 

giao thông 

- Rèn kĩ năng 

bóc quả 

- Rèn kĩ năng 

nhặt rau 

- Ôn lại các bài 

thơ câu chuyện 

đã học trong 

tháng  

 

 

Chủ đề - Sự kiện  
Phương tiện giao 

thông đường bộ  
Tuần 2: SK: 

Ngày 8/3  

Phương tiện giao 

thông đường thủy  

Phương tiện giao 

thông đường sắt  

Phương tiện giao 

thông đường hàng 

không  

 

Đánh giá KQ thực 

hiện 
ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN 



  

  

  

 

ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM HIỆU 

  

  

  

 

 


