
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 04 LỨA TUỔI MGB 3-4 TUỔI 

Tên GV: Đoàn Trang – Hà Chiềm 

Hoạt 

động 

Tuần 1 

(11/4- 15/4/2022) 

Tuần 2 

(18/4 - 22/04/2022) 

Tuần 3 

 (25/4- 29/04/2022) 
Lưu ý 

Đón trẻ 

 

 

 

 

 

 

Thể 

dục 

sáng  

 

* Cô đón trẻ: Cô trao đổi  nhanh với phụ huynh về tình hình của trẻ, quan tâm tới sức khỏe 

của trẻ, quan sát nhắc nhở trẻ chào hỏi  

- Cô hỏi han động viên những trẻ mới đi học để trẻ yên tâm đến lớp (MT53) 

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

- Cô hướng dẫn trẻ chơi một số nội dung chơi mới ở một số góc chơi: Góc kỹ năng sống, góc 

nấu ăn 

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

sau khi chơi . (MT66) 

- Tập thể dục sáng (tập thể dục theo nhạc chung của nhà trường (MT6) 

+ Đi vòng tròn theo các tư thế  

+  Hô hấp:  Hít vào, thở ra. 

+ Tay:  Co và duỗi tay, vỗ 2 tay vào nhau (phía trước, phía sau, trên đầu). 

+ Lưng, bụng, lườn: Cúi về phía trước, ngửa người ra sau.  

+ Chân: Ngồi xổm, đứng lên.  

+ Bật: “Tách và chụm chân”. 

+ Điều hoà:  Hai tay đưa từ trên vòng xuống dưới rồi đưa lên cao,  ….. 
 

(MT66) 

(MT53) 

(MT6) 
 

Trò 

truyện 

 

* Trò chuyện:  

- Trò chuyện với trẻ về sự nguy hiểm của dịch Covid 19, dạy trẻ cách tự phòng chống dịch 

thực hiện tốt khẩu hiệu 5K 

- Cô hướng dẫn trẻ cách chơi từng loại đồ chơi . 

- Trò chuyện với trẻ về kì nghỉ dịch dài ngày.  

+ Gia đình các con đã làm gì để chống dịch? 

 



+ Con biết gì về dịch Covid? + Cách phòng chống như thế nào? 

 

Hoạt 

động 

học 

 

 

 

 

 

 

T2 

 Kỹ năng 

Rèn cách lau mặt. 

Âm nhạc 

- DH(TT): Vui đến trường 

- Nghe: Yêu lắm mái trường 

em 

- TC: Tai ai tinh (MT77) 

(MT77) 

T3 

 Văn học 

Giờ ăn 

Văn học 

- Thơ: : Bạn mới 

 

 

T4 

Kỹ năng 

Kỹ năng rửa tay phòng 

chống dịch Covid 19 

Kỹ năng 

Rèn tư thế ngồi, cách cầm bút 

 

Làm quen với toán 

Đếm để nhận biết số lượng 1,2 

trên đối tượng (MT34) 

(MT34) 

T5 

Kỹ năng 

Rèn trẻ cách lấy cất ghế 

đúng nơi quy định 

Âm nhạc 

- DH(TT): Trường chúng 

cháu là trường mầm non 

- Nghe: Ngày đầu tiên đi 

học  

- TCANAi nhanh nhất  

Kỹ năng 

Rèn trẻ cách đi lại trong lớp 

nhẹ nhàng, nói đủ nghe 

(MT54) 
(MT54) 

T6 

 

Kỹ năng 

Rèn trẻ cách chào hỏi lễ 

phép khi trẻ gặp người lớn 

(MT67) 

Kỹ năng 

Rèn trẻ đi vệ sinh đúng 

nơi quy định(MT13) 

 

Tạo hình 

Tô màu lá cờ Việt Nam 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

(MT13) 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

(MT67) 

 
 
 
 
 



HĐNT 

* HĐ có chủ đích:  

- Bầu trời mùa hè (MT19) 

- Quan sát đồ chơi ngoài trời 

- Quan sát khu tiểu cảnh 

- Quan sát vườn thuốc nam 

- Quan sát vườn rau cải 

(MT20) 

 * TCVĐ 

- Tín hiệu 

- Bịt mắt đánh trống 

- Ô tô và chim sẻ 

- Nhảy lò cò. 

* Chơi tự do: 

- Chơi tự chọn với phấn 

- Nhặt lá cây khô về chơi nghé ọ 

- Chơi với đồ chơi trên sân trường 

* Giao lưu tập thể với lớp 

C3: TC làm quen với cô 

giáo và các bạn lớp C3 

* HĐ có chủ đích:  

- QS các cầu thang lên xuống 

tầng 

- QS khu vực chơi với cát 

(MT25) 

-QS khu vực sân khấu 

-QS khu vực chơi cầu trượt 

* 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 

C4: TC làm quen với cô 

giáo và các bạn lớp C4 

* HĐ có chủ đích:  

- QS cây xoài (MT60) 

- QS thời tiết 

- QS cây hoa phượng 

- QS cây hoa bàng lăng 

- QS nhà bóng 

* TCVĐ:  

- Dung dăng dung dẻ 

- Lộn cầu vồng 

- Trời nắng trời mưa 

*Chơi tự do :  

- Chơi với cát, nước 

- Nhặt hoa, lá về làm đồ chơi. 

- Chơi với phấn 

*Giao lưu tập thể với lớp 

C2: TC làm quen với cô giáo 

và các bạn lớp C2 

(MT19) 

 

(MT60) 

(MT20) 

(MT25) 

Hoạt 

động 

chơi 

góc 

 

2 

* Góc trọng tâm: 

- Góc XD: (MT69) 

+ Xây trường mầm non (tuần 1) 

+ Xây các dãy lớp học, vườn hoa cây cảnh (T2) 

+ Xây các khu vui chơi có đồ chơi ngoài trời((T3) 

+ Xây trường mầm non để chào đón ngày hội của bé 

 

 

(MT69) 

 

 

 

(MT43,44, 



- 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  (MT45) 

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

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

- Góc học tập: Làm các bài tập về ôn màu sắc, các hình học cơ bản,đếm trong PV 2........... 

- Góc sách: Xem sách, truyện có nội dung về trường mầm non, cô giáo và các bạn… 

(MT43,44) 

45) 

HĐ ăn, 

ngủ, VS 

 

- Rèn các kỹ năng tự phục vụ cho trẻ: rửa tay bằng xà phòng, rửa mặt, rửa tay, (MT12) 

- Nói tên món ăn hàng ngày.  

- 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; 

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

- Nghe bài hát “Ru con” 

 (MT12) 

HĐ 

chiều 

- Rèn trẻ cách vứt rác  đúng  

nơi quy định (MT71) 

- Ôn một số kỹ năng : Chào 

hỏi, cất ĐDĐC 

- Trò chuyện về vệ sinh văn 

minh - Tập nhận các ký hiệu 

- Tập cất đồ dùng 

- Biết nói với người lớn khi 

- Chơi: Xếp chồng 3-5 khối 

- Tô màu một số đồ chơi 

(MT81) 

- Làm quen đất nặn (MT80)  

- Làm quen bài hát: Trường 

chúng cháu là trường mầm 

non 

- Trò chuyện cô giáo và các 

- Vận động 

+  Bật xa 20 - 25 cm 

+ TCVĐ: Chó sói xấu tính 

(MT3) 

- Đọc thơ: Bập bênh 

- Trò chuyện về trường mầm 

nonGia Thượng cô giáo, các 

bạn (MT39) 

(MT71) 

(MT80) 

 (MT14) 

(MT3) 

(MT28) 

(MT29) 

(MT39) 

(MT81) 



bị đau, chảy máu. (MT14) 

- Trò chuyện về người thân 

trong gia đình bé (MT28)   

- TC về nghề nghiệp cảu bố 

mẹ bé (MT29) 

- Văn nghệ cuối tuần 

bạn trong lớp  

- Trẻ  tập ngồi theo tổ 

- Văn nghệ cuối tuần 

- Trò chuyện về các góc chơi 

trong lớp. 

- Rèn trẻ cách ngồi đúng  

- Văn nghệ cuối tuần 

Chủ đề - 

SK- các 

nội 

dung có 

liên 

quan 

 

Một số hành vi lễ giáo 

 

Kỹ năng tự  phục vụ 

 

Trường mầm non Gia 

Thượng thân yêu 
 



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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