
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 5 - LỨA TUỔI MẪU GIÁO BÉ 3-4 TUỔI  

LỚP MẪU GIÁO BÉ C1 

Tên giáo viên: Đoàn Trang – Hà Chiềm – Huyền Trang 

Thời gian/hoạt 

động 

Tuần 1 

Từ 03/05 đến 

07/05 

Tuần 2 

Từ 10/05 đến 

14/05 

Tuần 3 

Từ 17/05 đến 

21/05 

Tuần 4 

Từ 24/05 đến 

28/05 

Tuần 5 

Từ 31/05 đến 

04/06 

Mục tiêu 

thực hiện 

Đón trẻ, thể dục 

sáng 

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

- Cô hướng tiếp tục hướng dẫn trẻ cách chơi một số loại đồ chơi tự tạo mới như: Mô 

hình lăng Bác, một số kĩ năng để tạo thành đồ dùng đồ chơi mới. 

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

định sau khi chơi  

* TD sáng: 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 đi xen 

kẽ các kiểu chân khác nhau. Trẻ tập thể dục theo nhạc: 

+ Hô hấp: Gà gáy 

+ Tay: Hai tay đưa ra trước, lên cao 

+ Chân: Đứng đưa từng chân ra phía trước 

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

+ Bật: Bật tại chỗ  

 

Trò chuyện 

* Trò chuyện: Trò chuyện với trẻ về Thủ đô Hà Nội 

- Trò chuyện với trẻ về Bác Hồ với các cháu thiếu nhi 

- Trò chuyện về đồ dùng đồ chơi của bé ở lớp tại một số góc chơi: Góc nấu ăn, góc bán 

hàng... 

- Trò chuyện với trẻ về ngày tết thiếu nhi 1/6: 

+ 01/06 là ngày gì? Dành cho ai? 

+ Bố mẹ sẽ đưa các con đi đâu chơi? Tặng cho các con những gì?  
 

 

 



Hoạt động học 

T2 

Vận động 

VĐTH: Trườn 

sấp – Đập bóng  

Âm nhạc 

- DH(TT): Nhớ 

ơn Bác 

- Nghe: Em đi 

giữa biển 

- TC: Giai điệu 

quê hương 

(MT75)  

Vận động 

Đi bước dồn 

ngang - Ném xa 

bằng 1 tay  

  

MT42, 

MT75, 

MT65, 

MT64 

T3 

Văn học 

Truyện: Sự tích 

Hồ Gươm  

Văn học 

Thơ: Bác Hồ của 

em  

Văn học 

Thơ: Ảnh Bác  

  

T4 

Làm quen với toán 

Ôn nhận biết số 

lượng của hai 

nhóm đối tượng. 

Sử dụng từ nhiều 

hơn, ít hơn  

Làm quen với toán 

Phân biệt ngày - 

đêm  

Làm quen với toán 

Phân biệt sáng – 

chiều  

  

T5 

Khám phá 

Phường Ngọc 

Thụy thân yêu 

của bé (MT42)  

Khám phá 

Món ngon Hà 

Nội  

Khám phá 

Bác Hồ kính yêu 

với các cháu 

thiếu nhi 

(MT65)  

  

T6 

Hoạt động tạo 

hình 

Xé dán trang 

phục chú hề 

(Vở TH: Bài 21)  

Hoạt động tạo 

hình 

Tô màu món ăn 

Hà Nội 

(Bài làm thêm)  

Hoạt động tạo 

hình 

Trang trí ảnh 

Bác Hồ 

(Bài làm thêm) 

(MT64)  

  

Hoạt động ngoài 

trời 

* TUẦN I 

- Hoạt động có chủ đích 
MT25 



+ TC về quê hương của bé 

+ TC về những món ăn nổi tiếng quê bé có 

+ TC về quê hương Ngọc thụy  

- TCVĐ :  

+ Dung dăng dung dẻ 

+ Lộn cầu vồng 

+ Trời nắng trời mưa 

- Chơi tự do:  

+ Chơi tự do với đồ chơi trên sân trường 

+ Chơi với phấn 

+ Chơi với lá cây. 

* Giao lưu tập thể với lớp C2: Trò chơi “Cướp cờ”  

* TUẦN II 

+ Hoạt động có chủ đích 

+ TC về các danh lam thắng cảnh của Thủ đô Hà Nội (MT25)  

+ Món ngon Hà Nội 

+ Quan sát Cầu Long Biên 

+ TC với trẻ về cách giữ gìn vệ sinh cá nhân 

- TCVĐ :  

+ Chó sói xấu tính. 

+ Mèo đuổi chuột 

- 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 C3: Trò chơi “Mèo đuổi chuột”  

* TUẦN III 

- Hoạt động có chủ đích 

+ TC về Bác Hồ 

+ Bác Hồ với các cháu thiếu nhi 



+ TC về Lăng Bác, ao cá, nhà sàn 

- TCVĐ:  

+ Bóng tròn to 

+ Tìm bạn thân 

+ Thi xem đội nào nhanh nhanh 

- Chơi tự do :  

+ Chơi với cát, nước 

+ Nhặt hoa, lá về làm đồ chơi. 

+ Chơi với phấn 

*Giao lưu tập thể với lớp C4 Trò chơi “Nhảy lò cò”  

Hoạt động chơi 

góc 

* Góc trọng tâm: 

- Góc XD: Sưu tầm các công trình xây dựng trên báo, tạp trí (T1). Xây dựng Công viên 

Thủ Lệ (T1); Xây Lăng Bác(T2). Xây Hồ Gươm (T2). 

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

- Góc phân vai: Gia đình (Gia đình đi chơi cuối tuần, Bố mẹ đưa bé đi siêu thị, thăm 

quan Hồ Gươm, Lăng Bác…..), bác sĩ ( Bố mẹ đưa bé đi khám sức khỏe, bán hàng (Bán 

đồ dùng gia đình: quạt, thức ăn, thời trang của bé….., nội trợ Bữa cơm ngày nghỉ cuối 

tuần 

- Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây , chơi với lá cây (làm nghé ọ). 

- Góc khám phá: Tìm hiểu sự phát triển của cây rau . 

- Góc học tập: Làm một số phiếu bài tập về phân biệt ngày đêm, ……… 

- Góc sách, chữ cái: Xem sách, truyện có nội dung về danh lam thắng cảnh của Hà Nội, 

tranh ảnh về Bác Hồ; kể những câu chuyện về Bác Hồ  

- Góc nghệ thuật: Tô màu tranh Cầu Thê Húc, tranh Lăng Bác,vẽ trang trí khung ảnh 

Lăng Bác (MT57)  

MT57 

Hoạt động ăn, 

ngủ, vệ sinh 

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

- Rèn cách lau mặt, lau miệng  

- Nói tên món ăn hàng ngày.  

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

- Nghe bài hát “Ru con”  

 



Hoạt động chiều 

* TUẦN I: 

- GDÂN 

+ DH(TT): Hòa bình cho bé 

+ Nghe: Em yêu hòa bình 

+ TC: Tai ai tinh 

- Truyện: Sự tích Hồ Gươm 

- Trò chuyện về Phường Ngọc Thụy thân yêu 

- Làm LQVT: bài số 19 

- TC về Cầu Long Biên 

- TC về Quê hương Ngọc Thụy 

- Bé tập kỹ năng lau bàn ghế giúp cô 

- Nêu gương bé ngoan 

- VS cuối tuần: Cô và trẻ lau giá đồ chơi  

và trẻ tổng vệ sinh trong và ngoài lớp học  

* TUẦN II: 

- Vận động: 

+ bChuyền bóng hai bên theo hàng dọc - Ném trúng đích nằm ngang 

- Trò chuyện về món ăn Hà Nội mà bé yêu thích nhất  

-TC về cảnh đẹp của Hà Nội 

- Rèn trẻ cách gấp và phơi khăn. 

- TC về cách phòng chống đuối nước (MT16)  

- Làm vở LQVT: Bài 8 

- Nêu gương bé ngoan 

- VS cuối tuần: Cô và trẻ tổng vệ sinh trong và ngoài lớp học 

* TUẦN III 

- GDÂN 

+ VĐMH: Em mơ gặp Bác Hồ 

+ Nghe: Nhớ ơn Bác 

+ TC: Tiếng hát ở đâu 

- TC về Bác Hồ với các cháu thiếu nhi 

MT16 



- Làm quen bài thơ: Ảnh Bác 

- Ôn các bài thơ câu chuyện, bài hát của chủ đề sự kiện 

- Nêu gương bé ngoan 

- VS cuối tuần: Cô và trẻ dọn lớp chuẩn bị nghỉ hè  

Chủ đề - Sự kiện  

Phường Ngọc 

Thụy thân yêu 

của bé 

Món ngon Hà 

Nội 
Bác Hồ kính yêu    

Đánh giá KQ thực 

hiện 

ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN 

  

  

  

 

ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM HIỆU 

  

  

  

 


