
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 9 - LỨA TUỔI MẪU GIÁO NHỠ 4-5 TUỔI - LỚP Mẫu giáo nhỡ B1  

Tên giáo viên: Phạm Thị Thảnh 

Thời gian/hoạt 

động 

Tuần 1 

Từ 5/09 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 hiện 

Đón trẻ, thể dục 

sáng 

* 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 trường lớp mầm non, trung thu, chơi 

đồ chơi theo ý thích,… 

  - Trò chuyện về trường , lớp , đồ dùng đồ chơi trong sân trường, về 1 ngày ở trường của bé.  

  * Thể dục sáng 

  - Khởi động 

  + Đi vòng tròn theo các tư thế  

  -Trọng động: 

  + 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”. 

  -Hồi tĩnh:  

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

 

Trò chuyện 
- Trò chuyện với trẻ về cảm xúc ngày đầu tiên đi học, trò chuyện về tên trường, tên lớp, địa điểm 

của trường, lớp, tên cô giáo và các bạn trong lớp, tình cảm của bạn bè với nhau... 

MT69, 

MT47 



- Trò chuyện về vứt rác đúng quy định 

  -Trò chuyện với trẻ về tên, nơi làm việc, công việc của các cô các bác trong trường . 

  - Trò chuyện về tết trung thu: một số hoạt động của ngày tết trung thu, một số món ăn ngày tết 

trung thu, một số đồ chơi của trẻ ngày tết trung thu,…  

- Trò chuyện về bé thích, không thích, việc bé làm được (MT69)  

- Trò chuyện về bạn trai, bạn gái trong lớp (MT47)  

Hoạt động học 

T2 

  Vận động 

Bò bằng bàn tay, bàn 

chân, bò giữa 2 đường 

kẻ(R=40cm, D=2,5-

3cm); Trò chơi: chú rùa 

chăm chỉ 

Vận động 

Chuyền, bắt bóng qua 

đầu 

 

Trò chơi: Chuyển hàng 

về kho 

 Vận động 

Bật liên tục về phía 

trước; Trò chơi: chú 

thỏ 

 

MT79,  
T3 

 Hoạt động tạo hình 

Làm quen vở tạo hình 

Hoạt động tạo hình 

Vẽ đồ chơi trung thu 

bé thích (làm ngoài 

vở) 

Hoạt động tạo hình 

Tô nét và tô màu tranh 

chú hề 

T4 

  Khám phá  

Lớp học của bé 

Khám phá 

Các cô bác trong 

trường mầm non 

Khám phá 

An toàn phòng chống 

dịch bệnh 

T5 

 Làm quen với toán  Làm quen với toán Làm quen với toán 

Củng cố đếm đến 3. 

Nhận biết chữ số 3 



- Ôn đếm xác định số 

lượng trong nhóm đối 

tượng trong phạm vi 5  

Củng cố đếm đến 2. 

Nhận biết chữ số 1-

2.Nhận biết số 1, 2  

T6 

 Âm nhạc 

Dạy hát: Vui đến trường 

Nghe hát: Cô giáo miền 

xuôi 

TC: Ai nhanh nhất 

Văn học 

- Truyện: Người bạn 

tốt  

Âm nhạc 

VĐTN: Trường chúng 

cháu là trường mầm 

non 

NH: Trường mầm non 

Gia Thượng mến yêu 

TC: Ai đoán giỏi  

Hoạt động ngoài 

trời 

*Tuần 2 

- HĐ có chủ đích 

+ Quan sát cầu trượt 

+ Quan sát vườn hoa 

+ Quan sát vườn cây 

+ Quan sát: Xích đu 

+ Quan sát các khu vực trong trường  

-TC vận động: 

+ TC: Mèo đuổi chuột. 

+ TC cướp cờ 

+ TC :Tai ai tinh 

+ TC:Tìm bạn thân 

+ TC Ai biến mất 

- Chơi tự chọn: 

+ Chơi đồ chơi thiết bị ngoài trời  

+ Nhặt hoa, lá về làm đồ chơi 

+ Chơi với phấn,…  

 



+ GLTT: Mèo đuổi chuột với B3  

*Tuần 3 

- HĐ có chủ đích: 

+ Quan sát Nhà bếp 

+ Quan sát thời tiết 

+ Quan sát vườn rau 

+ QS ĐC ngoài trời 

+ QS đèn ông sao 

-TC vận động: 

+ TC: Về đúng nhà 

+ TC: Tạo dáng 

+ TC: Cáo và thỏ 

+ TC: Mèo đuổi chuột 

+ TC: Ô tô về bến 

- Chơi tự chọn: 

+ Chơi với bóng, vòng 

+ Chơi vẽ hình trên cát, vật nổi, vật chìm 

+ GLTT: kéo co thi với B2 

*Tuần 4 

- HĐ có chủ đích: 

+ Quan sát đu quay 

+ Quan sát các con thú nhún. 

+ Quan sát bác làm vườn  

+ QS các khu vực trong trường 

+ Quan sát vườn rau 

-TC vận động: 

+ TC kéo co 

+ TC cây cao, cây thấp 

+ TC rồng rắn lên mây 



+ TC Ai tinh  

+ TC cáo ơi ngủ à 

- Chơi tự chọn: 

+ Chơi với bóng, vòng 

+ Chơi vẽ hình trên cát, vật nổi, vật chìm 

+ Nhặt hoa, lá, vẽ tự do trên sân, chơi với đồ chơi thiết bị ngoài trời,… 

+ GLTT: Nhảy vào nhảy ra với B4  

Hoạt động chơi 

góc 

- Góc trọng tâm:  

  + Tuần 2: Bé làm cô giáo  

  + Tuần 3:Bé vẽ bạn trong lớp;  

  +Tuần 4: Xây trường mầm non; 

  - Góc xây dựng : Xây các dẫy lớp học, vườn hoa cây cảnh,...  

  + Chuẩn bị: gạch, đồ chơi lắp ghép, cây, hoa, đồ chơi ngoài trời (đu quay, cầu trượt,...) 

  + Kiến thức: Trẻ biết xây dựng khung cảnh trường mầm non của bé 

  + Kỹ năng: Xây hàng rào, lắp ghép các lớp học, đồ chơi ngoài trời,... 

  + Thực hiện: Trẻ lấy gạch xây hàng rào, lấy đồ chơi lắp ghép lớp học, đồ chơi ngoài trời, trồng 

hoa, .... 

  - Góc phân vai: 

  + Chuẩn bị: đồ chơi ở các góc 

  + “Lớp mẫu giáo”, “Gia đình”, “Bác sĩ”, “Cửa hàng”, “Bếp ăn của trường”, “Phòng y tế của 

trường” 

  - Góc nghệ thuật:  

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

 



  + Tô màu, vẽ, xé dán tranh trường mầm non, lớp học, bạn thân ở lớp. 

  - Góc Âm nhạc:  

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

  + Trẻ biết hát các bài hát về trường, lớp, cô giáo, tình bạn, Trung Thu 

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

  + Chuẩn bị: sách tranh, truyện về trường mầm non. 

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

  - Góc học tập: Toán 

  + Chuẩn bị: bộ đồ chơi Toán, lô tô đồ dùng, đồ chơi. 

  + Trẻ phân loại đồ dùng, đồ chơi; ghép những đồ vật có đôi, xác định vị trí của đồ vật so với 

bản thân. 

  - Góc thiên nhiên 

  + Chuẩn bị: xô, bình tưới, nước.  

  + Thực hiện: chăm sóc cây, nhặt cỏ, tưới nước, bắt sâu.  

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

với sức khỏe 

Hoạt động ăn, ngủ, 

vệ sinh 

- Thực hiện các thói quen văn minh trong khi ăn, tự cầm bát thìa xúc ăn không rơi vãi. (MT12)  

- Nhận biết những hành vi khi ăn uống gây nguy hiểm đến tính mạng (MT17)  

MT12, 

MT17 

Hoạt động chiều 

Tuần 2: 

- Đếm xác định số lượng trên nhóm đối tượng đến 6 

- Trò chuyện về trường MN Gia Thượng (MT45) 

- TC về 1 ngày của bé, bé nên ra khỏi trường với ai.  

MT45, 

MT46, 

MT66, 

MT18, 



- Rèn trẻ nhận ra kí hiệu thông thường: nhà VS, cấm lửa, nơi nguy hiểm,… (MT66)  

- Thơ: Bé tới trường (Nguyễn Thanh Sáu) (MT79) 

*Tuần 3: 

- So sánh số lượng 2 nhóm đối tượng trong phạm vi 6 

- TH: Nặn bánh (MT6) 

- Rèn rửa tay, rửa mặt 

- Nhận biết và phòng tránh người lạ, nhận ra một số trường hợp nguy hiểm gọi người giúp đỡ 

(MT18)  

- Bé NBVLQVT: bài QSNB (trang 11)  

- Trò chuyện về bé biết chào hỏi lễ phép, cảm ơn, xin lỗi (MT78) 

- Âm nhạc: 

DH: Ánh trăng hoà bình 

Nghe hát: Chiếc đèn ông sao 

TC: Ai nhanh nhất 

*Tuần 4: 

- Rèn cách hắt hơi che miệng 

- Các cô bác trong trường mầm non (MT46) 

- Bé NBVLQVT: bài QSNB (trang 8)  

- Trò chuyện về một số ngày lễ hội trong tháng (MT49)  

- Thơ: “Cô giáo của em” (Hà Quang)  

MT78, 

MT49, 

MT6 

Chủ đề - Sự kiện   Lớp học của bé Các cô bác trong 

trường mầm non 

An toàn phòng chống 

dịch bệnh 
 



Đánh giá KQ thực 

hiện 

ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN 

  

 

ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM HIỆU 

  

 

 

 


