
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 9 - LỨA TUỔI MẪU GIÁO BÉ 3-4 TUỔI   

LỚP MẪU GIÁO BÉ C1  

Tên giáo viên: Hà Chiềm – Đoàn Trang – Phùng Liễu 

Thời gian/hoạt 

động 

Tuần 1 

Từ 05/09 đến 09/09 

Tuần 2 

Từ 12/09 đến 16/09 

Tuần 3 

Từ 19/09 đến 23/09 

Tuần 4 

Từ 26/09 đến 30/09 

Mục tiêu 

thực hiên 

Đón trẻ,  

thể dục sáng 

* 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 hướng dẫn trẻ cất dép, cất ba lô đúng nơi quy định. 

- Cô hướng dẫn trẻ cách chơi từng loại  đồ 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(MT66)  

* TD sáng:  

- Khởi động: 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.  

- Trọng động: Trẻ tập thể dục theo nhạc: 

+ Hô hấp: Thổi bóng 

+ Tay: Hai tay đưa ra trước, lên cao 

+ Chân: Hai tay chống hông, hai chân lần lượt gập và đá về phía trước 

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

+ Bật: Bật tại chỗ 

- Hồi tĩnh: Trẻ VĐ nhẹ nhàng theo nhạc 

MT66 

Trò chuyện 

* Trò chuyện:  

- Trò chuyện với trẻ về trường mầm non Gia Thượng của bé. 

- Trò chuyện với trẻ về đồ dùng, đồ chơi ở trường mầm non của bé rò chuyện với trẻ về cô 

giáo, các bạn trong lớp: Cô giáo con tên là gì? Lớp con có những bạn nào… 

- Dạy trẻ các hành vi về lễ giáo, chào hỏi, cảm ơn, xin lỗi 

- Trò chuyện với trẻ về Trung Thu: Trung Thu là ngày gì? Các con thường được bố mẹ cho đi 

chơi ở đâu? Tặng quà gì? Các con thường nhìn thấy những gì vào dịp Trung Thu 

MT46 



s  

Hoạt động học 

T2 
 Văn học 

Đồng dao: Thằng Bờm 

Văn học 

Thơ: Bạn mới 

Văn học 

Thơ Chơi bập bênh 

MT23, 

MT39, 

MT43 

T3 

 Khám phá 
Bé vui đón Trung Thu 

Khám phá 
Trường MN Gia 

Thượng của bé 

Khám phá 
Cô giáo và các bạn lớp 

bé 
(MT39)  

T4 

 Hoạt động tạo hình 
Tô màu đèn ông sao 

(Vở TH) 

Hoạt động tạo hình 
Tô màu lá cờ Việt 

Nam 

(Vở TH) 

Hoạt động tạo hình 
Dán con lật đật 

(Bài làm thêm) 

T5 

  Âm nhạc: 

+ DH(TT): Rước đèn 

+ Nghe: Chiếc đèn ông 

sao 

+ TC: Những nốt nhạc 

vui 

GDTC: 

+ VĐCB: Bò theo 

đường thẳng 

+ TCVĐ: Chó sói xấu 

tính(MT43) 

Âm nhạc 

+ DH(TT): Vui đến 

trường 

+ Nghe: Ngày vui của 

bé 

+ TC: Tai ai tinh 

T6 

 Làm quen với toán 
Đếm để nhận biết số 

lượng 1,2 trên đối 

tượng 

Làm quen với toán 
Tạo nhóm theo 1 dấu 

hiệu nhận biết 
(MT23)  

Làm quen với toán 
Dạy trẻ xếp tương ứng 

1:1 

Hoạt động ngoài 

trời 

* TUẦN I 

- Hoạt động có chủ đích: 

+ Thăm quan phòng múa  

+ Phòng thể chất 

+ Trò chuyện về các bạn trong lớp bé 

+ Quan sát Xích đu  

+ Quan sát đồ chơi liên hoàn 

 



- Trò chơi vận động:  

+ Mèo và chim sẻ 

+ Chó sói xấu tính. 

+ Mèo đuổi chuột. 

+ Lộn cầu vồng 

+ Dung dăng dung dẻ. 

- Chơi tự chọn. 

+ Chơi tự do với đồ chơi ngoài trời 

+ Chơi với cát 

+ Chơi với phấn 

+ Chơi với đồ chơi vận động trên sân 

+ Chơi cắp cua bỏ giỏ 

* Giao lưu tập thể với lớp C3: Trò chơi “Kéo co” 

* TUẦN II 

-  Hoạt động có chủ đích: 

+ Tham quan nhà bếp  

+ Chơi với phấn 

+ Vườn rau 

+ Thăm quan phòng bảo vệ. 

+  Cây dừa cảnh 

- Trò chơi vận động: 

+ Dung dăng dung dẻ. 

+ Tìm bạn thân 

+ Bóng tròn to 

+ Thi xem đội nào nhanh 

+ Dung dăng dung dẻ. 

- Chơi tự do 

+ Chơi với bóng 

+ Chơi với nước 



+ Nhặt hoa, lá về làm đồ chơi. 

+ Chơi với đồ chơi vận động trên sân 

+ Chơi với cát 

* Giao lưu tập thể với lớp C4: Trò chơi “Bịt mắt bắt dê” 

* TUẦN III 

-  Hoạt động có chủ đích:: 

+ Đồ chơi ngoài trời 

+ Cây bằng lăng 

+ Đồ chơi trong lớp 

+ Trò chuyện về trường MN Gia Thượng của  

+ Trò chuyện về Trung Thu 

- Trò chơi vận động:  

+ Trời nắng trời mưa 

+  Chuyền quả 

+ Mèo và chim sẻ 

+ Chó sói xấu tính. 

+ Dung dăng dung dẻ. 

- Chơi tự chọn 

+ Chơi tự do 

+ Chơi với lá cây. 

+ Chơi tự do với đồ chơi trên sân trường 

+ Chơi với phấn. 

+ Chơi với đồ chơi vận động trên sân 

+ Chơi với nước 

* Giao lưu tập thể với lớp C2: Trò chơi “Mèo đuổi chuột” 

Hoạt động chơi góc 

* Góc trọng tâm: 

- Góc XD:  

+ Xây dựng trường mầm non(T1). 

+ Sưu tầm tranh ảnh trường mầm non (T2);  

MT81 



+ Xây khu vui chơi ngoài trời(T3) 

+ Chuẩn bị: Gạch xây nhà, cây, các NVL : hộp nhựa, hồ , băng dính… 

- Góc phân vai: Gia đình (Gia đình đi chơi cuối tuần, chơi Trung Thu, Bố mẹ đưa bé đi học..), 

bác sĩ ( Bố mẹ đưa bé đi khám sức khỏe, bán hàng (Bán đồ dùng gia đình: quạt, thức ăn, bánh 

Trung Thu, đèn lồng…….., nội trợ (nấu bữa cơm gia đình cuối tuần) (MT81)  

- Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây , chơi với lá cây (làm đồng hồ từ lá chuối). 

- Góc khám phá: Tìm hiểu sự nảy mầm của hạt . 

- Góc học tập: Lập bảng tạo nhóm sở thích của các bạn trong lớp; sưu tầm tranh làm album về 

trường mầm non, đồ chơi Trung Thu….. 

- Góc sách: Xem sách, truyện có nội dung về trường mầm non; về ngày Tết Trung Thu kể 

chuyện theo tranh “Gà mơ đi học” 

- Góc KN: Cách trải, cuộn thảm, Cách gấp khăn, đóng mở nắp hộp, đóng mở cửa, xâu hạt 

Hoạt động ăn, ngủ, 

vệ sinh 

- Rèn kỹ năng  rửa tay bằng xà phòng, đi vệ sinh đúng nơi qui định. 

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

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

- Nghe bài hát “Ru em” 

- Nói tên món ăn hàng ngày(MT9)  

MT9 

Hoạt động chiều 

* TUẦN I 

- Vận động 
+ VĐCB: Bật tại chỗ 

+ TCVĐ: Về đúng nhà mình 

- Trò chuyện về giữ gìn vệ sinh thân thể, đầu tóc gọn gàng 

- Vở LQVT: Bài: 10 

- Giải câu đố về chủ đề Tết Trung Tu 

- Rèn trẻ kỹ năng  lau mặt 

- Rèn trẻ KN rửa tay 

- Nêu gương bé ngoan 

- Cô và trẻ tổng vệ sinh trong và ngoài lớp học 

* TUẦN II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- Âm nhạc 
+ Dạy hát(TT): Trường chúng cháu là trường mầm non 

+ Nghe: Ngày đầu tiên đi học 

+ TC: Ai đoán giỏi 

- Giải đố về đủ đề: Trường Mầm non 

- Rèn trẻ nề nếp ngồi đúng tổ 

- Rèn trẻ uống nước đúng cốc 

- Rèn kỹ năng rửa mặt 

- Nêu gương bé ngoan 

*TUẦN III 

- Vận động 
+ Đi trong đường hẹp. 

+ TCVĐ: Quả bóng nảy 

- Dạy trẻ biết chào hỏi, cảm ơn xin lỗi(MT67)  

- Vở LQVT: Bài: 15 

- Trò chuyện về cô và các bạn 

- Ôn bài hát Cháu đi mẫu giáo 

- Nêu gương 

- Cô và trẻ tổng vệ sinh trong và ngoài lớp học 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MT67 

Chủ đề - Sự kiện  
Bé vui đón Tết Trung 

Thu 

Trường MN Gia 

Thượng của bé 

Cô giáo và các bạn lớp 

bé 
 

Đánh giá KQ thực 

hiện 

ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM HIỆU 

…………………………………………………………………………………………………... 
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