
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 9 - LỨA TUỔI MẪU GIÁO LỚN 5-6 TUỔI - LỚP MẪU GIÁO LỚN A5  

Tên giáo viên: Đoàn Thị Lan Anh – Nguyễn Thị Thảo Quyên 

 

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 

* Cô đón trẻ niềm nở, ân cần và trao đổi nhanh với phụ huynh về tình hình của trẻ, đo 

thân nhiệt của trẻ dưới 37,5 độ thì nhắc trẻ sát khuẩn tay rồi vào lớp. 

- Cô chú ý nhắc trẻ chào hỏi lễ phép và điều chỉnh ăn mặc phù hợp thời tiết khi cần. 

Tuyên truyền với phụ huynh về cách phòng chống một số dịch bệnh theo mùa: Thủy đậu, 

chân – tay – miệng – sốt xuất huyết…..đặc biệt là dịch bệnh Covid-19. 

- Cô chú ý đến sức khỏe của trẻ, nếu trẻ có biểu hiện mệt mỏi, cần trao đổi ngay với phụ 

huynh để có biện pháp chăm sóc phù hợp. 

  TD sáng: 

* Khởi động: Làm VĐ nhẹ nhàng theo bài hát: Bài ca tới trường. 

* Trọng động:   

- Hô hấp: Thổi bóng.      

- Tay: tay đưa ra phía trước lên cao ( 2l x 8n) 

- Bụng: đứng cúi gập người về trước, tay chạm ngón chân (2l x 8n). 

- Chân: khuỵu gối, 2 tay dang ngang rồi đưa phía trước (2l x 8n) 

- Bật: Bật chụm tách chân( 8-10 lần). 

 * Hồi tĩnh:  Làm động tác điều hòa hơi thở, thả lỏng cơ bắp. Cảm nhận thời tiết buổi 

sáng. 

 

Trò chuyện 

-  Cho trẻ nghe các bài hát về trường lớp mầm non, về ngày Tết Trung Thu, một số bài 

hát tuyên truyền phòng dịch Covid 19. Xem ảnh về trường mầm non, về ngày tết Trung 

Thu, tranh ảnh về hoạt động của cô bác trong trường mầm non ; chơi đồ chơi lắp ghép 

theo ý thích  

* Trò chuyện về những việc bé đã làm trong 2 ngày nghỉ cuối tuần  

- Trò chuyện với trẻ về trường mầm non của bé, ngày khai giảng.  

* Trò chuyện với trẻ về đồ dùng, đồ chơi ở trường mầm non của bé  

MT84, 

MT48, 

MT14 



* Trò chuyện với trẻ về tên, công việc của cô giáo và các bác công nhân viên trong 

trường.(MT48)  

- Trò chuyện về lễ giáo, chào hỏi, cảm ơn, xin lỗi  

- Trò chuyện về cách giữ gìn vệ sinh thân thể và cách bảo vệ sức khỏe khi thời tiết thay 

đổi; Thực hiện được một số quy định ở lớp, gia đình và nơi công cộng: Sau khi chơi cất 

đồ chơi vào nơi quy định, không làm ồn nơi công cộng, vâng lời ông bà, bố mẹ, anh chị, 

muốn đi chơi phải xin phép(MT84)  

- Trò chuyện về cách giữ gìn vệ sinh thân thể và cách bảo vệ sức khỏe khi thời tiết thay 

đổi.(MT14)  

Hoạt động học 

T2 

Rèn nề nếp GDAN 
- Dạy vỗ tay theo tiết 

tấu chậm bài hát : 

Đêm trung thu 

- NH : Rước đèn 

tháng Tám 

- TC : Nghe giai điệu 

đoán tên bài hát  

PTVĐ 

- Bò thấp theo đường 

dích dắc qua 7 hộp 

- TC: Thi xem đội 

nào nhanh 

GDAN 

 - Dạy hát: Hành khúc 

tới trường 

- NH:Ngày đầu tiên đi 

học. 

-TC: Bao nhiêu bạn 

hát.  

  

MT47 T3 

Rèn nề nếp LQVT 

Ôn số lượng và chữ 

số trong phạm vi 5 

  

LQVT 

Dạy trẻ nhận biết chữ 

số 6, STT và số lượng 

trong phạm vi 6 

LQVT 

Dạy trẻ thêm bớt 

trong phạm vi 6 

T4 

Rèn nề nếp LQCC 

Làm quen chữ cái o, 

ô, ơ  

LQCC 

Trò chơi với chữ cái 

o, ô, ơ  

LQCC 

Tập tô o, ô, ơ  

T5 

Rèn nề nếp KPXH 

Trường mầm non Gia 

Thượng thân yêu 

 (MT47) 

KPXH 

Lớp chúng mình rất 

vui  

 KPXH 

An toàn phòng chống 

dịch bệnh  

T6 Rèn nề nếp Văn học Tạo hình LQVH 



Thơ: Bàn tay cô giáo 

(Định Hải) 

Vẽ chân dung cô giáo  - Thơ: Bé phòng virus 

Corona (St). 

Hoạt động ngoài 

trời 

Tuần 1: 

* HĐ có chủ đích: 

- Đi dạo quanh sân trường, giữ gìn và bảo vệ môi trường (MT91)  

- Trò chuyện về đồ dùng của trẻ trong trường mầm non ; 

- Quan sát : Vườn rau của bé,  

- Làm quen câu truyện:  “Anh chàng mèo mướp”,  

- Giao lưu tập thể với lớp A3 : Thi đua chơi trò chơi Kéo co, 

- Quan sát: Khung cảnh  ngoài sân trường. 

*TCVĐ:  

- Rồng rắn lên mây  

- Tung bóng 

- Mèo đuổi chuột,  

- Chuyền bóng,   

- Cáo và thỏ. 

* Chơi tự chọn với vòng, bóng, cát…; Chơi tự do với đồ chơi ngoài trời. 

Tuần 2: 

*HĐ có chủ đích: 

- Dạy trẻ bỏ rác đúng nơi quy định ( khi trẻ lao động, hoạt động ngoài trời, liên hoan...) 

(MT91)  

- Quan sát lớp học.  

- Quan sát: Phòng kidmart và phòng thể chất 

- Trò chuyện về các hoạt  động ở trường của bé  

- Quan sát: Một số đồ chơi ngoài trời 

- Quan sát:Thăm quan phòng y tế,  

- Giao lưu tập thể với lớp A4: Cướp cờ. 

* TCVĐ:  

- Rồng rắn lên mây,  

- Ô tô  và chim sẻ,  

MT91 



- Mèo đuổi chuột ,  

- Lộn cầu vồng, 

- Mèo và chim sẻ. 

* Chơi tự chọn với vòng, bóng, lá khô…; Chơi tự do với đồ chơi ngoài trời 

Tuần 3: 

*HĐ có chủ đích: 

- Quan sát các khu vực trong trường . 

- Thăm quan bếp ăn của trường. 

- Thăm quan phòng cô hiệu trưởng, 

- Quan sát: Xích đu.  

- Giao lưu tập thể : Cùng tập dân vũ : Rửa tay với lớp A2 

* TCVĐ:  

- Lộn cầu vồng , 

- Tìm bạn thân,  

- Bóng tròn to , 

-Tai ai tinh,  

- Cướp cờ 

* Chơi tự chọn với vòng, bóng, phấn; Chơi tự do với đồ chơi ngoài trời. 

Hoạt động chơi 

góc 

* Trọng tâm: 

- Góc tạo hình : làm đồ chơi trong trường mầm non từ các nguyên liệu khác nhau (T2) ; - 

Góc xây dựng: Xây dựng trường mầm non (T3) ;  

- Góc học tập: Làm sách về chủ đề tình bạn, tập sao chép chữ o, ô , ơ; Xếp chồng 12-15 

khối theo mẫu (T4) 

- Góc phân vai: Gia đình đưa bé đi học, bác sĩ khám bệnh cho bé, bán hang (bán đồ trong 

trường mầm non, Nấu 1 số món ăn hàng ngày ở trường... 

- Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây và chơi một số trò chơi dân gian.Tìm hiểu cách pha 

màu. 

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

trường mầm non… . 

MT67 



- Góc văn học: Xem sách, truyện có nội dung về trường mầm no ; kể chuyện theo tranh 

“Ai quan trọng nhất”; “Viết”, tô đồ chữ cái o,ô,ơ; gạch chân các chữ cái đó học trong từ. 

- Góc nghệ thuật: Nặn, vẽ đồ chơi trong trường mầm non, làm quà tặng cô giáo, sáng tạo 

ra các đồ vật bằng các nguyên vật liệu khác nhau, Ghép và dán hình đã cắt theo mẫu .. 

- Góc văn học: Xem sách, truyện có nội dung về trường mầm non, dạy trẻ  biết cách “đọc 

sách” từ trái sang phải, từ trên xuống dưới, từ đầu sách đến cuối sách.(MT67)  

- Góc học tập: Làm sách về chủ đề tình bạn, tập sao chép chữ o, ô , ơ; 

- Góc xây dựng lắp ghép: Xếp chồng 12-15 khối theo mẫu; 

Hoạt động ăn, 

ngủ, vệ sinh 

- Thực hiện các thói quen văn minh trong khi ăn. Nhận biết một số nguy cơ không an toàn 

khi ăn uống 

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

khỏe……………   

- Nghe kể chuyện: Ai quan trọng nhất, Món quà của cô giáo....................... 

- Dạy và rèn trẻ cách vắt khăn ướt; Cách cởi áo, khuy, cách đóng mở balo, mũ… 

- Có một số hành vi và thói quen tốt trong ăn uống: Mời cô, mời bạn khi ăn và ăn từ tốn; 

Không đùa nghịch, không làm đổ vãi thức ăn; Ăn nhiều loại thức ăn khác nhau. Không 

uống nước lã, ăn quà vặt ngoài đường.(MT13)  

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

đúng cách.(MT11)  

- Có một số hành vi  và thói quen tốt trong vệ sinh, phòng bệnh: 

Vệ sinh răng miệng: sau khi ăn hoặc trước khi đi ngủ, sáng ngủ dậy ;Ra nắng đội mũ; đi 

tất, mặc áo ấm khi trời lạnh; Nói với người lớn khi bị đau, chảy máu hoặc  sốt....Che 

miệng khi ho, hắt hơi; Đi vệ sinh đúng nơi quy định; Bỏ rác đúng nơi qui định; không nhổ 

bậy ra lớp. (MT14)  

MT13, 

MT11, 

MT14 

Hoạt động chiều 

*Tuần 1: 

- GDAN:  

- Dạy hát : Vui đến trường 

- NH : Mùa thu ngày khai trường 

- TC : Nghe giai điệu đoán tên bài hát 

- HĐTH: Làm đèn lồng trung thu 

MT85,  

MT 31,84 



* Tuần 2: 

- PTVĐ: + VĐCB: Đi trên dây 

               + TC: Cáo và thỏ 

- HĐTH: Cắt dán đồ dùng đồ chơi bé thích (vở Bé hoạt động tạo hình) 

- Làm quen với bút, vở và tập tô nét ngang, nét đứng. 

- Giáo dục trẻ giữ gìn vệ sinh thân thể, đầu tóc gọn gàng . 

- Dạy trẻ đếm đến 10 và đếm theo khả năng  (MT31) 

- Làm bài 1 vở LQVT 

- Dạy trẻ cài, mở quai dép. Rèn trẻ Tự cài, cởi cúc áo.(7) 

- HĐ lao động: Vệ sinh lớp học. 

- Biểu diễn VN, Nêu gương bé ngoan,  

* Tuần 3: 

- GDAN:  + Dạy VĐMH: Chào ngày mới 

                  + NH: Những em bé ngoan – Phan Huỳnh Điểu 

                  + TC: Nghe tiếng hát, tìm đồ vật  

- LQVH: Truyện : Quyển sách của Cún đốm. (Nguyễn Thị Cúc) 

- HĐ lao động: Vệ sinh sân trường 

- Ôn  bài thơ “Bàn tay cô giáo” 

- Làm bài 2 - Vở BLQVT. 

- Dạy trẻ cài, mở quai dép. Rèn trẻ Tự cài, cởi cúc áo. 

- Dạy trẻ  thực hiện được một số quy định ở lớp, gia đình và nơi công cộng: Sau khi chơi 

biết cất đồ chơi vào nơi quy định, không làm ồn nơi công cộng, vâng lời ông bà, bố mẹ, 

anh chị, muốn đi chơi phải xin phép.(MT84)  

* Tuần 4: 

- PTVĐ:+ Bật xa 45 cm 

              + Ném xa bằng một tay  

- HĐTH:  Vẽ theo ý thích. 

- Rèn trẻ nói “Cảm ơn, xin lỗi”(MT85)  

- Làm bài 1- Vở BLQ chữ cái, chữ viết). 

- Làm bài 3 vở BLQVT. 



-Dạy trẻ biết phòng tránh những vật có thể gây nguy hiểm tại trường mầm non 

-  Biểu diễn VN, Nêu gương bé ngoan. 

-  HĐ lao động: Vệ sinh lớp học (Lau giá, tủ đồ chơi, sắp xếp đồ chơi ngăn nắp…) 

Chủ đề - Sự kiện  
Rèn nề nếp đầu năm 

học 

Mầm non Gia 

Thượng thân yêu 

Lớp chúng mình rất 

vui 

An toàn phòng chống 

dịch bệnh 
 

Đánh giá KQ 

thực hiện 
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ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM HIỆU 
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