
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 5 - LỨA TUỔI NHÀ TRẺ 24-36 THÁNG 

  LỚP Nhà trẻ D1  

Tên giáo viên: Nguyễn Thị Dung – Âu Thị Thu Huyền – Nguyễn Thị Hồng Thảo  

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 

- Trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ, nhắc nhở phụ huynh mang trang phục 

quần áo cho con phù hợp thời tiết (sức khỏe, về tâm lý của trẻ, thói quen của trẻ). 

- Nhắc trẻ chào hỏi lễ phép khi đến lớp. 

- Vận động phụ huynh cho trẻ đi học đều đúng giờ để tham gia vào hoạt động thẻ dục 

sáng của trường, lớp. 

- Trò chuyện về mùa hè: thời tiết, trang phục, các đặc điểm nổi bật về mùa hè…Giáo 

dục trẻ mùa hè nắng nóng không được tự ý ra ngoài chơi, khi ra ngoài đường phải đội 

mũ, uống nhiều nước…. để đảm bảo sức khỏe…Trò chuyện lớp mẫu giáo bé, lớp trẻ 

sắp chuyển lên sau bao ngày học ở nhà trẻ, giới thiệu tầng học ở trường, giới thiệu các 

cái mới ở lớp mẫu giáo so với nhà trẻ…Giới thiệu cho trẻ biết về Bác Hồ, ngày sinh 

của Bác hát những bài hát về Bác, tình cảm của Bác đối với các cháu thiệu nhi…. 

- Xem tranh ảnh, video về các đặc điểm nổi bật của mùa hè, về lớp mẫu giáo bé mà trẻ 

sắp chuyển lên, về Bác Hồ…. 

- Trò chuyện, xem video cung cấp cho trẻ một số kỹ năng tự phục vụ: Tập rửa tay, lau 

mặt, tập mặc cửi, gấp quần áo…. (MT37)  

MT37 

Thể dục sáng 

- Thể dục sáng với nhạc của nhà trường: 

Hô hấp: Thổi bóng, gà gáy. 

Tay: Giơ tay lên cao, tay sang ngang. 

Lưng bụng: Cúi người về phía trước, quay người sang 2 bên. 

Chân: Dậm chân tại chỗ, Co duỗi chân. 

Tập với bài dân vũ rửa tay.  

 



Chơi - tập 

có chủ định 

T2 

Âm nhạc 

- DH: Mùa hè 

đến. 

- TC: Chiếc hộp 

kỳ diệu.  

Âm nhạc 

- DH: Cháu đi 

mẫu giáo 

- Trò chơi: Ai 

nhanh nhất  

Âm nhạc 

VĐTN: Đi một 

hai 

NH: Đêm qua 

em mơ gặp Bác 

Hồ  

  

MT25, 

MT5 

T3 

Làm quen văn 

học 

Truyện: Mặt trời 

đi đâu (MT25)  

Làm quen văn 

học 

Truyện: Chú gấu 

con ngoan.  

Làm quen văn 

học 

Thơ: Trăng sáng.  

  

T4 

Hoạt động nhận 

biết 

NBTN: Ông mặt 

trời và mùa hè 

của bé  

Hoạt động nhận 

biết 

NBTN: Bé lên 

mẫu giáo  

Hoạt động nhận 

biết 

NBTN: Bé đón 

sinh nhật Bác 

Hồ.  

  

T5 

Vận động 

BTPTC: Tập với 

cờ 

VĐCB: Ném về 

phía trước (tối 

thiểu 1,5m) 

TCVĐ: Bóng 

tròn to (MT5)  

Vận động 

- BTPTC: Tập 

với nhạc 

-VĐCB: Bật liên 

tiếp vào các 

vòng 

-TCVĐ: Con rùa  

Vận động 

- BTPTC: Bé 

khỏe 

-VĐCB: Đá 

bóng về phía 

trước 

-TCVĐ: Lăn đi 

theo bóng.  

  

T6 
Hoạt động tạo 

hình 

Hoạt động tạo 

hình 

Hoạt động tạo 

hình 

  



- Di màu nước 

biển 

( Bài mẫu)  

-Di màu đôi bạn  Vẽ mặt trời và 

hoa 

( Bài mẫu)  

Hoạt động ngoài 

trời 

* Tuần 1 

- Hoạt động có chủ đích: 

+ Quan sát: Vườn hoa. 

+ Quan sát: Con cua. 

+ Thí nghiệm: Hoa nở trong nước. 

+ Quan sát: Thời tiết 

+ Quan sát: Cây hoa hồng. 

- Trò chơi vận động 

+ Ô tô vào bến. 

+ Con cua bò ngang. 

+ Dung dăng dung dẻ. 

+ Cáo và thỏ. 

+ Mèo và chim sẻ. 

- Chơi tự chợn: 

+ Chơi tự do. 

+ Chơi tự do. 

+ Chơi tự do. 

+ Chơi tự do. 

+ Chơi tự do.  

 

* Tuần 2 

- Hoạt động có chủ đích 

+ Quan sát: Vườn hoa. 

+ Quan sát: Cây sấu. 

+ Quan sát: Cầu trượt. 

+ Quan sát: Hoa hồng. 

+ Quan sát: Đu quay. 

 



- Trò chơi vận động 

+ Bắt bướm. 

+ Trốn tìm. 

+ Mèo và chim sẻ. 

+ Cáo và Thỏ. 

+ Dung dăng dung dẻ. 

- Chơi tự chọn 

+ Chơi tự do. 

+ Chơi tự do. 

+ Chơi tự do. 

+ Chơi tự do. 

+ Chơi tự do  

* Tuần 3 

- Hoạt động có chủ đích 

+ Quan sát: Vườn rau cải. 

+ Quan sát: Thời tiết. 

+ Quan sát: Tranh ảnh về gia đình bé. 

+ Tham quan nhà bảo vệ. 

+ Giao lưu với lớp D2 

- Trò chơi vận động 

+ Lộn cầu vồng. 

+ Bóng tròn to. 

+ Dung dăng dung dẻ. 

+ Ô tô vào bến 

- Chơi tự chọn 

+ Chơi tự do. 

+ Chơi tự do. 

+Chơi tự do. 

+ Chơi tự do.  



Chơi tập ở các 

góc 

Góc trọng tâm:  

+ T1: Góc bế em: Luyện kỹ năng xúc cho em ăn, lau miệng cho em, bế em, ru em ngủ, 

dạy trẻ kỹ năng thực hành cuộc sống với bát đĩa thìa… 

+ T2: HĐVĐV: Luyện kỹ năng xếp chồng, xếp cách; Ôn luyện kỹ năng xâu, lồng, 

luồn… 

+ T3: Góc nghệ thuật, kể chuyện: Tập vẽ mưa mùa hè, di màu tranh ảnh mua hè, chân 

dung Bác Hồ, xem tranh truyện đã học trong tháng… 

* Góc vận động:  

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

xúc bóng 

* Góc xếp hình: Luyện cho trẻ kỹ năng xếp chồng, xếp cách… 

* 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:  

- Tô màu ông mặt trời 

- Di mầuchân dung Bác...  

- Chơi với đất nặn: Bóp, nhào đất, rèn luyện kỹ năng lăn dọc, xoay tròn, uốn cong, ấn 

dẹt…  

* Góc sách :  

+ Xem truyện tranh, truyện, thơ học trong tháng… 

+ Xem tranh, ảnh video về Mùa hè, Bác Hồ, lớp mẫu giáo bé… 

+ Trẻ có kỹ năng lật mở trang sách thành thạo  

 

Hoạt động ăn, 

ngủ, vệ sinh 

- Rèn trẻ xếp hàng khi ra ngoài trời 

- Rèn trẻ biết đội mũ, đi dúng dép khi ra ngoài sân chơi 

- Nói tên một số đồ dùng được sử dụng cho bé vào mùa hè 

- Nhận biết mùa hè 

- Nghe truyện: Mặt trời đi đâu 

 

Chơi - tập buổi 

chiều 

* Tạo hình: Trang trí cánh bướm (Bài mẫu) 

* PTVĐ: - BTPTC: Ồ sao bé không lắc. 

- VĐCB: Bật chụm tách chân qua 5 ô. 

 



- TCVĐ: Hái quả. 

* Rèn kỹ năng tự phục vụ : Tập rót nước, cầm cốc. Quét rác... 

* Truyện: Mặt trời đi đâu 

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

 

* PTVĐ: -BTPTC:  

Tập với nhạc 

-VĐCB: Bật liên tiếp vào vòng 

-TCVĐ: Con rùa 

* Nghe cô kể truyện: Mẹ gói bánh trưng, sự tích bánh chưng bánh dày... 

* Tiếp tục rèn kỹ năng tự phục vụ : Tập rót nước, cầm cốc, quét rác.. 

* Nhận biết: Hình chữ nhật. 

GDAN:DH: Giọt mưa và em bé 

NH: Em yêu cây xanh.  

 

*PTVĐ: - BTPTC: Ồ sao bé không lắc. 

- VĐCB: Trườn chui qua cổng. 

- TCVĐ: Hái quả  

* Đọc thơ: trăng sáng 

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

* Nghe cô kể truyện: Cây táo. 

* HĐVĐV: Xếp hàng rào cho vườn hoa.  

Chủ đề - Sự kiện  
Ông mặt trời và 

mưa mùa hè 
Bé lên mẫu giáo 

Đón sinh nhật 

Bác Hồ 
   

Đánh giá KQ 

thực hiện 

ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN 

  

  

  



 

ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM HIỆU 

  

  

  

 


