
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 06 LỨA TUỔI MGB 3-4 TUỔI 

Tên GV: Đoàn Thị Huyền Trang- Hà  Thị Chiềm  

Hoạt 

động 

Tuần 1 

(06/06 - 10/06/2022) 
Tuần 2 

(13/06 – 17/06/2022) 

Tuần 3 

(20/06 – 24/06/2022) 
Tuần 4 

(27/06 – 1/06/2022) 
Lưu 

ý 

Đón trẻ 

 

 

 

 

 

 

Trò 

truyện 

 

* Cô đón trẻ: Cô trao đổi  nhanh với phụ huynh về tình hình của trẻ, thể hiện sự chân thành quan tâm 

trẻ. Nhắc trẻ chào hỏi người thân và cô giáo.  

- Cô nhắc trẻ cất dép, cất ba lô đúng nơi quy định. 

- Cô cho trẻ chơi các góc chơi mà trẻ còn yếu, góc mà trẻ thích chơi 

- Giáo dục trẻ biết cách giữ gìn đồ dùng đồ chơi, biết cất đồ chơi gọn gàng đúng nơi quy định sau khi 

chơi 

-* Trò chuyện: Trò chuyện với trẻ về: Lợi ích của nước, một số nguồn nước, các hiện tượng thiên 

nhiên, các loại côn trùng, các cảnh đẹp mùa hè, các loại phương tiện giao thông 

- Trò chuyện về mùa hè? 

+ Các con thấy thời tiết mùa hè như thế nào? 

+ Mùa hè các con được bố mẹ đưa đi những đâu? 

+ Kể tên những nơi mà các con đến? 

+ Kể tên những cảnh đẹp mùa hè mà các con biết? 

+ Mùa hè có ngày gì dành cho thiếu nhi?.... 

 

Thể dục 

sáng  

 

* TD sáng: Trẻ  khởi động theo đội hình vòng tròn kết hợp các kiểu đi: Đi thường, kiễng gót, đi bằng 

gót bàn chân, chạy nhanh, chạy chậm sau đó về đội hình 2 hàng dọc.  

Trẻ tập thể dục theo nhạc:Bé yêu biển 

+ Hô hấp: Gà gáy 

+ Tay: Hai tay đưa ra trước, lên cao 
+ Chân: Đứng đưa chân ra phía trước 

+ Bụng: Cúi người về phía trước tay chạm mũi chân 

     + Bật: Bật tại chỗ 

 

Hoạt 

động 

Hoạt 

2 

HĐTH 

Vẽ ô tô 
HĐTH 

Vẽ con sâu 

 

HĐTH 

Vẽ hoa mùa hè 

HĐTH 

Vẽ trời mưa 

 



động 

học 
3 

KPXH 

Một số biển báo giao 

thông đường bộ 

KPXH 

Con bướm 

 

KPXH 

Một số loại hoa mùa 

hè 

KPXH 

Tìm hiểu về mưa 

 

4 

LQVH 

Thơ : Đèn giao thông 
PTVĐ 

Đi ngang bước dồn - 

trèo ghế. 

LQVH 

 

- Thơ: Mưa 

PTVĐ 

- VĐCB: Bật xa 30 cm. 

- TC: Bật qua suối nhỏ. 

 

5 

LQVT 

Ôn đếm đến 5 
LQVT 

Ôn đếm và phân loại 

1 số động vật. 

LQVT 

Ôn tập phân biệt tay 

phải - tay trái của 

bản thân 

LQVT 

Ôn hình vuông, tròn, tam 

giác, hình chữ nhật 

 

 

6 

 

GDÂN 

- Ôn h¸t: Em ®i ch¬i 

thuyÒn 
-Nghe h¸t: Ngåi tùa 

m¹n thuyÒn 
-TC:Bao nhiªu b¹n 

h¸t 

GDÂN 

- Hát (TT): Kìa con 

bướm vàng 

- Nghe: Đàn gà trong 

sân 

- TC: Đoán tiếng kêu 

các con vật. 

GDÂN 

- Ôn VĐTN Hạt 

mầm xinh. 

- Nghe: Quả 

- TC: Tai ai tinh 

GDÂN 

- Ôn Hát: Mùa hè đến. 

- Nghe: Bé yêu biển 

- TC: Nghe giai điệu đoán 

tên bài hát. 

 



HĐNT 

* Quan sát: 

- Đèn giao thông 

- Một số biển báo cấm xe 

đạp của trẻ em 

- TC với chú cảnh sát giao 

thông 

- TC về ngày 8/3 

* TCVĐ : 

- TCDG: Ô ăn quan 

 - Dung dăng dung dẻ 

- Trời nắng trời mưa  

* Chơi tự do:  
- Chơi tự do với nước 

- Chơi với cát 

- Chơi với phấn. 

*Giao lưu tập thể với lớp 

C2: Trò chơi “Rồng rắn 

lên mây” 

* Quan sát:  

- Trò chuyện về các 

hiện tượng tự nhiên 

- Quan sát thời tiết mùa 

hè 

- Trò chuyện về gió 

- Quan sát trời 

nắng(mưa) 

- Trò chuyện về hạn 

hán, lũ lụt 

* TCVĐ: 

 - Chó sói xấu tính. 

 -  Mèo đuổi chuột 

 - Tín hiệu 

* Chơi tự do:  

- Chơi tự chọn với phấn 

- Chơi tự do với cát 

- Chơi tự do với đồ chơi 

trên sân trường 

* Giao lưu tập thể với 

lớp C3: Trò chơi “Mèo 

đuổi chuột”  

* Quan sát:  

- TC những loại cây 

cho bóng mát 

- QS cây bàng 

- QS cây bằng lăng 

* TCVĐ: 

 - Chó sói xấu tính. 

 -  Mèo đuổi chuột 

 - Tín hiệu 

* Chơi tự do:  

- Chơi tự chọn với 

phấn 

- Chơi tự do với cát 

- Chơi tự do với đồ 

chơi trên sân trường 

* Giao lưu tập thể 

với lớp C3: Trò chơi 

“Mèo đuổi chuột”  

* Quan sát:   

- TC về thời tiết mùa 

hè 

- Trò chuyện về trang 

phục mùa hè 

- TC về kì nghỉ hè của 

bé 

- TCVĐ:  
- Chơi chọn với vòng. 

- Chơi với cát 

- Rồng rắn lên mây 

- Cá sáu lên bờ 

- Trời tối trời sáng 

* Chơi tự do:  
- Chơi tự chọn với 

vòng, cát nước,  

- Chơi tụ do với đồ 

chơi ngoài trời. 

* Giao lưu tập thể 

với lớp C2: Trò chơi 

“Bịt mắt đánh 

trống” 

 

Hoạt 

động 

chơi góc 

 

 

* Góc trọng tâm: 

- Góc XD:  
+ Sưu tầm tranh ảnh về công viên nước, các bãi biển, địa điểm du lịch vào mùa hè(T1) 

+ Xây dựng công viên nước(T2,3) 

+ Xây bãi biển vào mùa hè(T4) 

- Chuẩn bị:  

+ Cây, hoa,hàng rào, mô hình đài phun nước, máy bay, cầu trượt…… 

+ Tranh ảnh, báo có hình ảnh công viên nước, các địa điểm du lịch, bãi biển…. 

- Góc nghệ thuật:  

+Tô màu tranh mùa hè, tranh các địa điểm du lịch, danh lam thắng cảnh, đi xem phim…. 

 



- Góc phân vai: Gia đình đi chơi công viên nước, đi tắm biển 

- Góc thiên nhiên: Chơi với nước, cát sỏi, thí nghiệm vật chìm vật nổi,… 

- Góc khám phá: T×m hiểu về đường đi của nước, sự kì diệu của nước, các trạng tái của nước 

- Góc học tập: Ôn đếm đến 5, Ôn đếm và phân loại 1 số động vật, Ôn tập phân biệt tay phải - tay trái 

của bản thân, Ôn hình vuông, tròn, tam giác, hình chữ nhật 

- Góc sách: Xem sách, truyện có nội dung về các hiện tượng tự nhiên, các địa điểm du lịch mùa 

hè…… 

HĐ ăn, 

ngủ, VS 

 

- Tiếp tục rèn các kỹ năng tự phục vụ cho trẻ: rửa tay bằng xà phòng, rửa mặt, rửa tay,  

- Nói tên món ăn hàng ngày.  

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

- Nghe bài hát “Ru con” 

 

H§ 

chiÒu 

- VĐCB: Đập và bắt 

bóng với cô 

- TCVĐ:Chuyền bóng  

- Vẽ phao cho bạn và tô 

màu bức tranh 

- Ôn thơ: Mưa 

- Ôn thơ: Mưa ơi! đừng rơi 

nữa 

- TC về thời tiết mùa hè 

- Nêu gương bé ngoan 

- VS cuối tuần: Cô và trẻ 

lau đồ chơi trong lớp 

- Thơ: Ong và bướm 

- Trò chuyện về lợi ích 

của các con vật sống 

dưới nước 

- Ôn bài hát: Gà  

trống, mèo con và cún 

con  

- Nêu gương bé ngoan 

- VS cuối tuần: Cô và 

trẻ tổng vệ sinh trong 

và ngoài lớp học 

- VĐTH: Bò chui qua 

cổng - bật qua dây 

- Truyện: Cây táo 

- Trò chuyện về lợi ích 

của một số loại rau củ 

quả quen thuộc 

-  Làm quen với bài 

thơ: “Cây dây leo” 

- Nêu gương bé ngoan 

- VS cuối tuần: Cô và 

trẻ tổng vệ sinh trong 

và ngoài lớp học 

- Truyện: Sự tích cầu 

vồng 

- Trò chuyện về lợi ích 

của nước 

-  Mùa hè đến 

- Dạy trẻ cách sử dụng nước 

tiết kiệm 

- Làm quen: Nàng tiên 

mưa - Nêu gương bé 

ngoan 

- VS cuối tuần: Cô và trẻ 

lau giá đồ chơi 

 

Chủ đề - 

SK- các 

nội dung 

có liên 

quan 

Giao thông Côn trùng Một số loại hoa đẹp Một số hiện tượng tự nhiên 

 

 



Đánh giá 

kết quả 

thực hiện 

 Những vấn đề cần lưu ý và  điều chỉnh kế hoạch trong tháng tới 

........................................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................................... 

 Đánh giá nhận xét của ban giám hiệu: 
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