
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 4 - LỨA TUỔI MẪU GIÁO NHỠ 4-5 TUỔI - LỚP Mẫu giáo nhỡ B1  

Tên giáo viên: Lớp B1  

Thời gian/hoạt 

động 

Tuần 1 

Từ 04/04 đến 08/04 

Tuần 2 

Từ 11/04 đến 15/04 

Tuần 3 

Từ 18/04 đến 22/04 

Tuần 4 

Từ 25/04 đến 29/04 
Lưu ý 

Đón trẻ, thể dục 

sáng 

- Cô đón trẻ: quan tâm tới sức khỏe của trẻ, quan sát nhắc nhở trẻ chào hỏi, thực hiện 

đúng nề nếp lấy cất đồ dùng đúng nơi quy định, cho trẻ nghe bài hát về mùa xuân, thực 

vật,… , chơi đồ chơi theo ý thích, hoạt động nhẹ nhàng ở các góc.…  

- Tập thể dục theo nhạc chung của nhà trường: (MT1)  

+ Đi vòng tròn theo các tư thế: đưa cao 2 tay kiễng gót, giang 2 tay đi bằng má bàn 

chân, đi cúi, chạy nhanh, chạy chậm,… 

+ Hô hấp: Hít vào, thở ra. 

+ Tay: Đưa 2 tay lên cao, ra phía trước, sang 2 bên (kết hợp với vẫy bàn tay, nắm, mở 

bàn tay).  

+ Lưng, bụng, lườn: Nghiêng người sang trái, sang phải.  

+ Chân: Đứng, lần lượt từng chân co cao đầu gối. 

+ Bật: “Tách và chụm chân”. 

+ Điều hoà: ” Hai tay đưa từ trên vòng xuống dưới rồi đưa lên cao”  

 

Trò chuyện 

- Trò chuyện về ngày giỗ tổ Hùng Vương  

- Trò chuyện về cây xanh, các loại quả, hoa,… 

- Trò chuyện về gió, mưa, báo, lũ,… 

- Trò chuyện mặt trời, mặt trăng và các vì sao 

- Trò chuyện về mùa hè 

- Trẻ hoạt động nhẹ nhàng ở các góc. 

 

Hoạt động học T2 

Nghỉ Covit-19 Nghỉ lễ Âm nhạc(MT99) 

DH: Đếm sao 

NH: Ánh trăng hòa 

bình 

TC: Ai nhanh nhất  

Vận động 
Chạy theo đường 

dích dắc 

TC: Đường về tổ  
 



T3 

Nghỉ Covit-19 Nghỉ Covit-19  Rèn trẻ về ngồi đúng 

tổ 
Hoạt động tạo hình 
Vẽ chiếc kem (làm ra 

giấy)  

T4 

Nghỉ Covit-19 Rèn trẻ cách nhận ký 

hiệu đồ dùng cá 

nhân, lấy cất đúng 

nơi quy định 

 Rèn trẻ cách đi lại 

trong lớp nhẹ nhàng, 

đủ nghe. 

Làm quen với toán 
Sử dụng các nguyên 

vật liệu khác nhau để 

tạo thành các hình cơ 

bản (MT39) 

T5 

Nghỉ Covit-19  Rèn trẻ cách rửa tay  Văn học 
Truyện “Câu chuyện 

về giọt nước” – 

Tuyết Lê (MT60) 

Văn học 
Thơ: Giữa trưa hè  

T6 

Nghỉ Covit-19  Rèn trẻ cách lau mặt Rèn trẻ cách chào hỏi 

lễ phép, tự tin khi có 

khách đến thăm lớp 

Khám phá 
Mùa hè của bé  

Hoạt động ngoài 

trời 

*Tuần 1 

Nghỉ Covit-19 

*Tuần 2 

- HĐ có chủ đích 

+ QS tranh ảnh các nguồn nước 

+ QS tranh mưa 

+ QS hành vi đúng, sai khi sử dụng nước 

+ QS tranh một số nguồn nước bị ô nhiễm 

+ QS các thể của nước. 

-Trò chơi vận động: 

+ TC: Kéo co 

+ TC: Cướp cở 

+ TC: Cáo và thỏ 

+ TC: Bịt mắt bắt dê 

+TC: Rồng rắn 

 



- Trò chơi tự chọn: 

+ Chơi với bóng 

+ Chơi với cát, nước, ... 

+ Chơi với ĐCNT  

+ GLTT:Bật chụm tách chân, nhặt bóng với B3  

*Tuần 3 

- HĐ có chủ đích 

+ QS mặt trời 

+ QS tranh ban đêm 

+ QS tranh trăng khuyết 

+ QS tranh đêm không trăng 

+ QS tranh các vì sao 

-Trò chơi vận động: 

+ TC: Thả đỉa ba ba  

+ TC: Dê và sói 

+ TC: Mèo đuổi chuột 

+ TC: Cáo ơi ngủ à 

+ TC: Bắt vịt 

- Trò chơi tự chọn: 

+ Vẽ tự do trên 

+ Chơi ĐCNT,… 

+ GLTT: Lăn bóng dích dắc thi với B4  

*Tuần 4 

- HĐ có chủ đích 

+ QS cảnh bầu trời 

+ QS trang phục mùa hè 

+ QS tranh một số món ăn mùa hè 

+ QS tranh một số trái cây mùa hè 

+ QS hoa thường có trong mùa hè 

-Trò chơi vận động: 



+ TC: Trốn tìm 

+ TC: Cáo và thỏ 

+ TC: Cáo ơi ngủ à 

+ TC: Nhảy vào nhảy ra 

+TC: Ô tô về bến 

- Trò chơi tự chọn: 

- Chơi theo ý thích 

- Chơi với ĐCNT 

- GLTT: Chơi ném bóng rổ với lớp B5  

Hoạt động chơi 

góc 

- Góc trọng tâm:  

+Tuần 1: Nghỉ Covit-19 

+Tuần 2: Làm cái ô  

+Tuần 3: BD nghệ thuật  

+Tuần 4: Vắt nước cam  

- Góc xây dựng: Xây bể bơi 

+ Chuẩn bị: gạch, đồ chơi lắp ghép, cây cối, nhà , ghế tựa, ô, quầy trang phục tắm,... 

+ Kiến thức: Trẻ biết xây dựng khung cảnh bể bơi 

+ Kỹ năng: Xây bể bơi có ghế tựa, ô, quầy quần áo tắm, người đi bơi, phao bơi, ... lắp 

ghép các quầy ăn uống, vườn hoa, ... 

+ Thực hiện: Trẻ lấy gạch xây hàng rào, lấy đồ chơi lắp ghép các khu bán hàng, trồng 

hoa, cây cảnh, ....  

- Góc phân vai: 

+ Chuẩn bị: đồ chơi ở các góc: 

Bác sĩ, cô giáo, phòng khám đa khoa, cửa hàng ăn uống, siêu thị  

- Góc nghệ thuật:  

+ Chuẩn bị: sáp màu , giấy vẽ, đất nặn. 

+ Tô màu, vẽ, xé dán, cắt dán, một số hiện tượng tự nhiên, cảnh mùa hè, cảnh biển, 

quần áo mùa hè. 

- Góc Âm nhạc:  

+ Chuẩn bị: đàn, xắc sô, phách tre... 

 



+ Trẻ biết hát các bài hát về chủ đề nước, mùa hè, một số hiện tượng tự nhiên: Mùa hè 

đến, Cho tôi đi làm mưa, Trời nắng, trời mưa,...  

- Góc thư viện: Xem truyện tranh, làm sách tranh 

+ Chuẩn bị:sách tranh, truyện về các nguồn nước, các hoạt động sử dụng nước, một số 

hiện tượng tự nhiên, trang phục mùa hè… 

+ Hướng dẫn trẻ cách xem tranh, đọc sách, cách giở vở, xem tranh ảnh. (MT23)   

- Góc học tập: 

+ Chuẩn bị: bộ đồ chơi Toán 

+ Trẻ học đếm và nhận biết số lượng, nhận biết chữ số trong phạm vi 5, ghép đôi, so 

sánh kích thước các đối tượng, so sánh chiều cao của 3 đối tượng, đo dung tích,... 

- Góc TN : 

+ Chuẩn bị: xô, bình tưới, nước, cát, sỏi,.... 

+ Chăm sóc cây, theo dõi sự phát triển của cây, nhặt cỏ, tưới nước, bắt sâu. - Chợi với 

cát, nước 

- Góc dân gian : chơi cắp cua bỏ giỏ, ô ăn quan,…  

Hoạt động ăn, 

ngủ, vệ sinh 

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

sinh đúng cách,… (MT14)  

-Thực hiện các thói quen văn minh trong khi ăn, tự cầm bát thìa xúc ăn không rơi vãi, 

khi ăn không nói chuyện, hắt hơi che miệng,… (MT13)  

- Nói tên món ăn hàng ngày, nhận biết một số thực phẩm thông thường và ích lợi của 

chúng đối với sức khỏe, không ăn thức ăn ôi thiu, thực phẩm bẩn,…  

 

Hoạt động chiều 

*Tuần 1: 

Nghỉ Covit-19 

*Tuần 2: 

-GDÂN 

+VĐTN: Trời nắng trời mưa 

+NH: Mưa rơi 

+TC: ai đoán giỏi 

- HD cách mặc áo 

- Rèn kỹ năng rửa tay.  

 



- Làm thí nghiệm pha màu, đường, muối vào nước (MT22)  

- Biểu diễn văn nghệ. 

- NX bé ngoan. 

- TC về tiết kiệm nguồn năng lượng (MT85)  

*Tuần 3: 

-TD: +Chạy chậm khoảng 60-70m. +TC: TC: Ném bóng vào rổ 

- LQ “chuyện giọt nước”  

- Nhận xét mối quan hệ đường, muối, nước  

- Rèn trẻ lấy cất ghế đúng nơi quy định 

- Rèn trẻ KN rửa mặt. 

- Biểu diễn văn nghệ. 

*Tuần 4: 

-GDÂN 

+DH: Mùa hè đến 

+NH: Mùa hoa phượng nở 

+TC: Nhảy theo nhạc  

- Trò chuyện về một số loại rau  

- Nhận biết những nơi nguy hiểm ngoài môi trường đối với tính mạng(MT16)  

- Rèn trẻ kỹ năng đánh răng. 

- Biểu diễn văn nghệ. 

- NX bé ngoan. 

Chủ đề - Sự kiện  Nghỉ Covit-19 Rèn nề nếp Rèn nề nếp Mùa hè của bé  

Đánh giá KQ 

thực hiện 

ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN 

  

 

ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM HIỆU 

   

 

 


