
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 5, NĂM HỌC 2020 - 2021 

MẪU GIÁO NHỠ 4-5 TUỔI, LỚP MẪU GIÁO NHỠ B1 

TRƯỜNG MN GIA THƯỢNG 

 

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 (Ôn) 

Từ 24/05 đến 28/05 

Mục tiêu 

thực hiên 

 Đón trẻ, 

thể dục 

sáng 

- Cô đón trẻ: quan tâm tới sức khỏe của trẻ, quan sát nhắc nhở trẻ chào hỏi, cho trẻ nghe bài hát về quê 

hương,…  

- Tập thể dục theo nhạc chung của nhà trường: 

+ Đi vòng tròn theo các tư thế: đưa cao 2 tay kiễng gót, giang 2 tay đi bằng má bàn chân, đi cúi, chạy 

nhanh, chạy chậm,… 

+  Hô hấp:  Hít vào, thở ra. 

+ Tay:  Đưa 2 tay lên cao, ra phía trước, sang 2 bên (kết hợp với vẫy bàn tay, nắm, mở bàn tay).  

+ Lưng, bụng, lườn: Nghiêng người sang trái, sang phải.                          

+ Chân: Đứng, lần lượt từng chân co cao đầu gối. 

+ Bật: “Tách và chụm chân”. 

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

 

Trò 

chuyện 

 - Các con đang ở phường nào? Quận nào? Thành phố nào? 

- Người dân phường Ngọc Thụy thường làm những nghề gì? 

- Phường mình có những địa danh nổi tiếng nào? 

- Trẻ hoạt động nhẹ nhàng ở các góc. 

 

Hoạt động 

học 

T2 GDÂN 

VĐTN: Em yêu thủ đô 

NH: Em như chim câu 

trắng 

TC: Nhìn hình đoán 

tên bài hát 

PTVĐ 

Trèo lên xuống thang  

TC: “Ong tìm mật” 

GDÂN 

DH: Nhớ ơn Bác 

NH: Bác Hồ người cho 

em tất cả 

TC: Ai nhanh nhất  

 

PTVĐ 

Bật sâu 25-30cm 

TC: Ô tô về bến 

 

 

 

 



T3 TẠO HÌNH 

Vẽ cảnh đẹp quê 

hương bé thích 

(Tự chọn ngoài) 

TẠO HÌNH 

Vẽ Tháp rùa, hồ 

Gươm 

(Tự chọn ngoài) 

TẠO HÌNH 

Xé dán hoa mừng sinh 

nhật Bác  

(Tự chọn ngoài) 

TẠO HÌNH 

Vẽ về biển 

(Tự chọn ngoài) 

  

 

 

 

T4 LQVT 

Xác định thời gian 

trong ngày: buổi sớm, 

trưa, chiều, tối(MT41) 

LQVT 

Xác định phía trên, 

dưới, trước, sau của 

người khác  

LQVT 

Dạy trẻ chắp ghép các 

hình tạo thành bức 

tranh đơn giản 

LQVT 

Gộp 2 nhóm trong 

phạm vi 5, đếm và nói 

kết quả (ôn) 

MT 41 

T5 LQVH 

Thơ: Buổi sáng quê 

nội  

LQVH 

-Thơ: Con diều  

 

LQVH 

Truyện: Ai ngoan sẽ 

được thưởng(MT75)  

LQVH 

-Truyện: Quả táo 

 

MT 75 

T6 KPXH 

Trò chuyện về đình Lý 

Thường Kiệt(MT76) 

KPXH 

Thủ đô Hà Nội 

KPXH 

Bác Hồ kính 

yêu(MT74) 

KPXH 

Cảnh đẹp miền biển 

MT 76, 

MT 74 

Hoạt động 

ngoài trời 

- QS tranh Cầu Long Biên 

- Quan sát tranh bãi sông 

Hồng 

- Quan sát thời tiết 

- Quan sát tranh chợ Ngọc 

Thụy 

- Quan sát cây hoa phượng 

- TC: Gieo hạt 

- TC:Cò bắt ếch 

- TC: Trốn tìm 

- TC: Mèo và chim sẻ 

- TC: Rồng rắn  

- Chơi với cát, nước, bóng, 

... 

- Chơi với ĐCNT  

- QST phố cổ Hà Nội 

- QST Chùa Một Cột 

- QST Hồ Gươm 

- QS tranh VM Quốc 

Tử Giám 

- QS tranh cầu Thê 

Húc 

- TC: Thả đỉa ba ba  

- TC: Dê và sói 

- TC: Bịt mắt bắt dê 

- TC: Mèo đuổi chuột 

- TC:Cáo ơi ngủ à 

- Xếp hình bằng  lá 

cây   

- Chơi ĐCNT,… 

- QS tranh Bác Hồ với 

bộ đội 

- QS tranh lăng Bác 

- QS ảnh Bác 

- QS tranh quê Bác 

- QS tranh Bác Hồ với 

các cháu 

- TC: Trốn tìm 

- TC: Cáo và thỏ 

- TC: Chồng nụ chồng 

hoa 

- TC:Cáo ơi ngủ à 

- TC: Nhảy vào nhảy ra 

- Chơi theo ý thích 

- Chơi với ĐCNT 

- QS tranh bình minh 

trên biển 

- QS tranh hoàng hôn 

trên biển 

- QS tranh PTGT trên 

biển 

- QS tranh làng chài  

- QS cây có hoa  

- TC: Ô tô về bến 

- TC:Mèo đuổi chuột 

- TC:Cáo ơi ngủ à 

- TC:Dê con và sói 

- TC:Mèo và chim sẻ 

- Chơi với ĐCNT 

- GLTT: Chơi chuyển 

 

 

 

 

 



- GLTT:Gánh lúa qua cầu 

với B3 

- GLTT: Nhảy vào 

vòng với B4 

- GLTT: Chơi Bịt mắt 

đánh trống  với lớp B2 

trứng với lớp B1 

Hoạt động 

chơi góc 

* Góc trọng tâm: Xây chùa một cột (tuần 1); Xây lăng Bác(tuần 2); Làm hoa dây (tuần 3);  Làm bánh 

cuốn(tuần 4); Làm sách về các vùng miền (tuần 5). 

* Góc xây dựng:  

- Chuẩn bị: đồ chơi lắp ghép, cây cối, nhà , ghế, ô, ... 

- Kiến thức: Trẻ biết xây dựng khung cảnh Hồ Gươm 

- Kỹ năng: Xây  Hồ Gươm có tháp rùa, cây xung quanh hồ, hoa, ghế ngồi,...  lắp ghép vườn hoa, ... 

- Thực hiện: Trẻ lấy gạch(sỏi) xây xung quanh hồ, lấy đồ chơi lắp ghép các vườn hoa, trồng hoa, cây 

cảnh, .... 

* Góc phân vai: 

- Chuẩn bị: đồ chơi ở các góc 

- Bác sĩ, cô giáo, phòng khám đa khoa, cửa hàng ăn uống, siêu thị. 

* Góc nghệ thuật:  

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

- Tô màu, vẽ, nặn, xé dán: tranh về cảnh quê hương bé, Hồ Gươm, danh lam thắng cảnh mà bé biết. 

* Góc Âm nhạc:  

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

Trẻ biết hát các bài hát về quê hương, đất nước, Bác Hồ:  

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

- Chuẩn bị:sách tranh, truyện về chủ điểm quê hương, đất nước, Bác Hồ 

- Hướng dẫn trẻ cách xem tranh, đọc sách về Bác, về Hà Nội, về đất nước Việt Nam, về các dân tộc 

trong nước, các danh lam thắng cảnh của Việt Nam. 

* Góc học tập: 

- Chuẩn bị: bộ đồ chơi Toán 

- Ôn số lượng trong phạm vi 5, ghép đôi, sắp xếp theo quy tắc, ... 

* Góc TN : 

- Chuẩn bị: xô, bình tưới, nước, cát, sỏi,.... 

- Chăm sóc cây, theo dõi sự phát triển của cây, nhặt cỏ, tưới nước, bắt sâu. - Chợi với cát, nước 

 



* Góc dân gian : chơi cắp cua bỏ giỏ, ô ăn quan,… 

Hoạt động 

ăn, ngủ, vệ 

sinh 

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

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

nói chuyện, hắt hơi che miệng.  

- Nói tên món ăn hàng ngày và ích lợi của chúng đối với sức khỏe 

 

 

 

Hoạt động 

chiều 

- Chạy theo bóng và bắt 

bóng 

- In bàn tay tạo thành con 

vật 

- Trò chuyện về phường 

Ngọc Thụy 

- HD gấp quần áo 

- Rèn kỹ năng rửa tay. 

- Biểu diễn văn nghệ. 

- NX bé ngoan. 

- BNBVLQVT: (trang 24) 

DH: Trái đất này là 

của chúng mình 

- Trò chuyện về một 

số địa danh nổi tiếng 

của Hà Nội(MT50) 

- Đọc thơ “Buổi sáng 

ở quê nội” 

- Rèn trẻ KN rửa mặt. 

- BD văn nghệ. 

- NX bé ngoan.  

- BNBVLQVT:(tr. 23) 

- Bật qua vật cản 

- Kể tên một số bài thơ, 

bài hát về Bác Hồ 

- Rèn trẻ kỹ năng đánh 

răng. 

- Biểu diễn văn nghệ. 

- NX bé ngoan. 

- BNBVLQVT: (trang 

18) 

VĐMH: Nhớ ơn Bác 

- Trò chuyện với trẻ 

về đồ vật, hành động 

gây nguy hiểm. 

- Ôn so sánh số lượng 

trong phạm vi 5. 

- Rèn kỹ năng trẻ tự 

cởi, mặc quần áo, kéo 

phec mơ tuya  

- BD văn nghệ  

 

 

 

MT50 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chủ đề - 

Sự kiện 

 

Làng xóm thân yêu 

 

Cảnh đẹp Hà Nội 

 

Bác Hồ kính yêu 

 

Cảnh đẹp miền biển 

 

Đánh giá 

kết quả 

thực hiện 

 

Đánh giá của giáo viên:........................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

Đánh giá của BGH................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

 



 


