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Thời gian/hoạt động 

Tuần 1 

(5/9-09/9/2022) 
Tuần 2 

 (12/9-16/9/2022)  

 

Tuần 3 

(19/9-23/9/2022) 

Tuần 4 

 (26/09-30/09/2022) 

 

Mục tiêu 

thực 

hiện 

Đón trẻ 

* Cô đón trẻ: Niềm nở, ân cần với trẻ và trao đổi nhanh với phụ huynh về tình hình 

của trẻ, đo thân nhiệt của trẻ dưới 37,5 độ thì cho 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. 

- Động viên, khích lệ trẻ đi học ngoan, không khóc nhè để bố mẹ yên tâm đi làm. 

* Trò chuyện: 

- Giới thiệu tên cô, tên lớp, tên trường, tên các bạn trong lớp, các góc chơi, đồ chơi 

trong lớp. 

-Trò chuyện cùng trẻ về cách chào hỏi lễ phép, cách xưng hô giữa bé và các bạn, 

giữa bé với cô giáo. 

- Trò chuyện về khẩu trang trong phòng bệnh. 

- Trò chuyện về bản thân bé, các bạn trong lớp của bé. 

- Trò chuyện về Tết trung thu: + Đồ chơi Trung Thu 

+ Món ăn - bánh dẻo, bánh nướng,...  

+ Hoạt động trong ngày Tết trung thu - múa sư tử, múa lân,... 

(MT 37) 

MT37 

Thể dục sáng 

 * Thể dục 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.  

MT1 



- Trọng động: Trẻ tập thể dục theo nhạc.  

+ Hô hấp: Gà gáy  

+ 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 đi lại nhẹ nhàng theo nhạc.  

(MT1) 

Chơi - tập có chủ 

định 

T2 

Rèn trẻ nếp chào 

hỏi khi đến lớp và 

tan lớp 

(MT18) 

Âm nhạc 
DH: Lời chào buổi 

sáng  

NH: Trường của 

cháu là trường 

Mầm non 

MT 41 

Âm nhạc 
-DH: Bé ngoan -

Hồng Ngọc 

-TC : Tai ai tinh  

MT 6 

Âm nhạc 
- DH : Em búp bê 

- NH: Đi nhà trẻ  

MT 6 

MT16, 

MT18, 

MT29 

T3 

Rèn trẻ nếp vệ sinh 

(MT10).  
Hoạt động tạo 

hình 
- Di màu tự do  

MT 7 

Hoạt động tạo hình 
- Dán bóng bay đỏ  

(Vở Bé tập tạo hình 

trang 3) MT 7 

Hoạt động tạo hình 
- Nặn bánh dạng tròn 

MT 7 

T4 

Rèn trẻ cách bê ghế 

về bàn ngồi.  

MT 11 

Vận động 

-BTPTC: Ồ sao bé 

không lắc 

-VĐCB: Đi theo 

hướng thẳng. 

-TCVĐ: Bóng tròn 

to 

MT 1 

Vận động 

- BTPTC:Giấu tay. 

- VĐCB: Đi theo 

hiệu lệnh. 

- TCVĐ: Chơi với 

dải lụa.  

MT 2 

Vận động 

- BTPTC: Ồ sao bé 

không lắc 

- VĐCB: Đi bước 

đều 1-2 

- TCVĐ: Bóng bay 

xanh  

MT 2 

T5 
Dạy trẻ nếp ngồi 

vào bàn ăn  

Làm quen văn học Làm quen văn học Làm quen văn học 

- Thơ: Bạn mới  



MT 23 Thơ: Bé đi nhà trẻ 

(Hoàng Oanh)  

MT26 

- Truyện: Đôi bạn 

nhỏ  

(MT 29) 

MT 41 

T6 

Rèn trẻ cách cầm 

thìa xúc cơm.  

MT 37 

Hoạt động nhận 

biết 

NBTN: Ai đấy nhỉ? 

 ( MT18) 

Hoạt động nhận biết 
Khuôn mặt đáng yêu 

của bé  

MT19 

 Hoạt động nhận 

biết 

Đôi bàn tay xinh xắn 

(Kĩ năng bưng, bê, 

cầm nắm) 

MT16 

Hoạt động ngoài trời 

* TUẦN II: 

- Hoạt động có chủ đích: 

+ Quan sát màu sắc của cầu trượt. 

+ Quan sát đoàn tàu ngoài sân trường. 

+ Quan sát đồ chơi màu xanh, màu đỏ. 

+ Quan sát đu quay. 

+ Quan sát bầu trời. 

- Trò chơi vận động: 

+ Ô tô và chim sẻ. 

+ Lộn cầu vồng. 

+ Ô tô vào bến 

+ Mèo và chim sẻ. 

+ Trời nắng, trời mưa. 

- Chơi tự chọn: 

+ Chơi với vòng, bóng, cát, sỏi, lá cây, đồ chơi tự tạo phù hợp… 

+ Chơi tự do với các đồ chơi ngoài sân trường  

 

* TUẦN III 

- Hoạt động có chủ đích: 

+ Quan sát vườn rau cải  

 



+ Quan sát đồ chơi ngoài sân trường 

+ Quan sát trời nắng. 

+ Quan sát bồn hoa cúc 

+ Trò chuyện với bác bảo vệ 

- Trò chơi vận động: 

+ Trời nắng, trời mưa. 

+ Ô tô vào bến. 

+ Rồng rắn lên mây 

+ Bóng tròn to 

+ Chạy về đích. 

- Chơi tự chọn: 

+ Chơi với vòng, bóng, cát, sỏi, lá cây, các đồ chơi tự tạo khác… 

+ Chơi tự do với các đồ chơi ngoài trời. 

 

* TUẦN IV 

- Hoạt động có chủ đích: 

+ Quan sát bồn hoa cúc 

+ Quan sát lớp học 

+ Quan sát cây bằng lăng. 

+ Quan sát thời tiết. 

+ Quan sát vườn rau rền 

- Trò chơi vận động: 

+ Bóng tròn to 

+ Trời nắng trời mưa. 

+ Chạy về đích 

+ Dung dăng dung dẻ 

+ Mèo và chim sẻ 

- Chơi tự chọn: 

+ Chơi với vòng, bóng, cát, sỏi, lá cây, các đồ chơi tự tạo khác… 

+ Chơi tự do với các đồ chơi ngoài trời. 



(MT 32) 

Chơi tập ở các góc 

* Góc trọng tâm: Nhận biết các bạn qua ảnh (T1,3); TC bế em (T2); Xếp hình (T4).  

- Góc vận động:  

+ Vận động tinh: Tập vo giấy, chơi đất nặn, xâu vòng màu đỏ…. 

+ Chơi theo ý thích các trò chơi: Chơi với xe kéo, xe đẩy các con thú, chồng tháp, 

chơi xúc bóng. 

- Góc xếp hình : Rèn cho trẻ kỹ năng xếp chồng, xếp cách (xếp cổng trường). 

- Góc chơi bế em: Xúc cho em ăn, ru bé ngủ, hát cho bé nghe, xếp quần áo cho em 

bé, chơi với đồ chơi nấu ăn. 

- Góc tạo hình :  

+ Tập di màu.  

+ Di mầu chân dung các bạn, đèn lồng đêm Trung Thu, quần áo bạn trai, bạn gái...  

+ Chơi với đất nặn: Bóp, nhào đất, nặn vòng tay rèn kỹ năng lăn dọc.  

- Góc sách :  

+ Xem truyện tranh, truyện có hình ảnh về Tết Trung Thu, về các bộ phận trên 

khuôn mặt bé và các bạn của bé. 

+ Xem tranh truyện: Thỏ ngoan; Thơ: Bạn mới, Miệng xinh... 

+ Xem ảnh các bạn trong lớp. 

+ Tập lật mở trang sách.  

(MT 29) 

 

Hoạt động ăn, ngủ, vệ 

sinh 

- Rèn trẻ đi vệ sinh đúng nơi quy định ( MT10) 

- Rèn trẻ thói quen văn minh trong khi ăn. 

- Rèn trẻ làm được một số việc với sự giúp đỡ của người lớn (lấy nước uống, đi vệ 

sinh...).( MT11) 

- Nói tên món ăn hằng ngày. 

- Nhận biết một số loại thực phẩm thông thường và lợi ích của chúng. 

- Nghe bải thơ: Giờ ăn.  

MT10 

Mt11 

Chơi - tập buổi chiều 
* Tuần 2: 

- HĐVĐV: Rèn trẻ kỹ năng xếp chồng các khối hộp (MT 15) 
 



- NBPB: Nhận biết màu đỏ(MT 21) 

- Hướng dẫn TC: Giấu tay,  

- Xem tranh ảnh:Trường lớp, đồ dùng, đồ chơi.  

- Chơi trò chơi:Bác gấu đen làm bánh,...  

- Rèn trẻ cách cắm cờ 

 

* Tuần 3: 
- HĐVĐV: Xâu vòng màu đỏ (MT 21) 

- NBPB: Nhận biết màu xanh (MT 21) 

- Dạy trẻ kỹ năng: Bê, cất ghế. 

- Hướng dẫn TC chi chi chành chành 

- Chơi theo ý thích: Đồ chơi xâu hạt, xâu vòng... 

 

* Tuần 4: 

- HĐVĐV: Rèn trẻ kỹ năng xếp cạnh các khối (MT 15) 

- NBPB: Ôn NBPB màu đỏ - màu xanh  

- Rèn kỹ năng tự phục vụ : Tập bê ghế, cầm cốc, cất đồ chơi vào hộp. 

- Chơi theo ý thích: Đồ chơi, xâu hạt, xếp hình, búp bê, chơi với bút sáp. 

- Hướng dẫn TC trời mưa, Bé vui rước đèn  

Chủ đề - Sự kiện  
Rèn nề nếp đầu năm 

học 
Ai thế nhỉ? 

Khuôn mặt đáng yêu 

của bé  

Đôi bàn tay xinh xắn 

(Kĩ năng bưng, bê, 

cầm nắm) 

 

Đánh giá KQ thực 

hiện 

ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN 

  

  

 

ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM HIỆU 

  



  

 


