
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 4 - LỨA TUỔI MẪU GIÁO NHỠ 4-5 TUỔI  

Thời gian/hoạt động 
Tuần 1 

Từ 05/04 đến 09/04 

Tuần 2 

Từ 12/04 đến 16/04 

Tuần 3 

Từ 19/04 đến 23/04 

Tuần 4 

Từ 26/04 đến 30/04 

Mục tiêu 

thực hiện 

Đón trẻ, thể dục 

sáng 

* Cô đón trẻ: Trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe, tâm sinh lý của trẻ. Tiếp 

tục rèn kỹ năng lấy cất đồ dung đúng nơi qui định, tập cởi, cài, cởi cúc, kéo khóa, gấp 

áo khoác mỏng. Nhắc nhở trẻ giữ gìn sức khỏe trong thời tiết thay đổi thất thường.  
 

- Khởi động: Làm VĐ nhẹ nhàng theo bài hát: Babby shark. 

- Trọng động: Tập các động tác theo nhạc bài “ 12345 ” 

- Hô hấp: Thổi nơ. - Tay: Ra trước- lên cao. - Bụng: Quay người  

- Chân: Ngồi khuỵu gối. - Bật: Chụm tách  

- Tập erobic theo bài "Bống bống bang bang"  

- Hồi tĩnh: Đi lại nhẹ nhàng quanh chỗ tập. Cảm nhận thời tiết buổi sáng.   

 

Trò chuyện 

- Trò chuyện với trẻ về nước : tính chất của nước , các trạng thái của nước , nước có từ 

đâu , tác dụng của nước ? . Cùng xem tranh ảnh , sách báo về nước , giáo dục trẻ biết 

bảo vệ nguồn nước .  
 

- Trò chuyện về các mùa trong năm : Có mấy mùa trong năm ? Kể tên các mùa và đặc 

trưng về thời tiết của các mùa đó ? Các loài hoa , lễ hội gắn với mùa ? Bé thích mùa 

nào ? Vì sao bé thích ? Bé thích làm điều gì vào mùa đó ? (MT70)  
 

- TC với trẻ về mùa hè , trang phục mùa hè qua tranh ảnh , sách báo và các hoạt nđộng 

trong mùa hè , cách bảo vệ sức khỏe trong mùa hè .  
 

- Trò chuyện với trẻ về ngày lễ 30/4 : Ngày 30/4 là ngày gì ? Có những hoạt động gì 

diễn ra trong ngày này ? Đê tỏ lòng biết ơn các anh hùng các con sẽ làm gì ?....   

MT70 

Hoạt động học T2 
Văn học Vận động Văn học Vận động 



Thơ: “Mùa hạ tuyệt 

vời”   

- VĐCB: Ném xa 

bằng 2 tay. 

- TCVĐ: chạy nhặt 

bóng.   

Truyện: “Cô mây” 

(MT61)   

- VĐCB: Đi trên ghế 

thể dục bước qua 

chướng ngại vật. 

- TCVĐ: đập bắt 

bóng.   

MT57, 

MT38, 

MT61, 

MT42 

T3 

Khám phá 

Sự kỳ diệu của nước 

(MT57)   

Khám phá 

Tìm hiểu về các mùa 

trong năm (HĐ dạy 

trên BTT)   

Khám phá 

Tìm hiểu về cối xay 

gió (Dự án steam " 

Cối xay gió")   

Khám phá 

Tìm hiểu về ngày 

giải phóng Thủ Đô 

30/4   

T4 

Hoạt động tạo hình 

Vẽ cầu vồng   

Hoạt động tạo hình 

Xé và dán tranh cảnh 

bầu trời   

Hoạt động tạo hình 

Nghỉ giỗ Tổ 10/3   

Hoạt động tạo hình 

In bàn tay tạo hình 

con vật   

T5 

Làm quen với toán 

Đo dung tích hai đối 

tượng bằng một đơn 

vị đo (MT38)   

Làm quen với toán 

So sánh, sắp xếp thứ 

tự chiều cao của 3 

đối tượng   

Làm quen với toán 

Dạy trẻ xác định các 

buổi sáng, trưa, chiều 

, tối của một ngày 

(HĐ dạy trên BTT) 

(MT42)   

Làm quen với toán 

Chắp ghép các hình 

để tạo bức tranh đơn 

giản   

T6 

Âm nhạc 

- Dạy hát: Mùa hè 

đến. 

- Nghe hát: Mùa hoa 

phượng nở.  

- TC: Nghe giai điệu 

đoán tên bài hát   

Âm nhạc 

- Dạy hát: Hạt mưa 

và em bé.  

- Nghe hát: Mưa rơi 

-TC: Nhìn hình đoán 

tên bài hát.   

Âm nhạc 

- Dạy VĐ : Mây và 

gió.  

- Nghe hát: Những 

đám mây sẽ kể.  

- TC: Ai nhanh hơn   

Âm nhạc 

Nghỉ ngày giải 

phóng Thủ Đô 30/4   

Hoạt động ngoài 

trời 

TUẦN 1 : 

* HĐCĐ:  
MT86, 

MT4 



- Quan sát cây hoa phong lữ. 

- Quan sát quả xoài 

- Quan sát cây rau cải 

- VĐCB: Tung bắt bóng với người đối diện khoảng cách 3m  

+ TCVĐ : Chèo thuyền 

* TCVĐ:  

- Đuổi bắt bóng 

- Rồng rắn lên mây 

- Ném vòng cổ chai 

- Cóc nhảy. 

* Giao lưu các trò chơi vận động với lớp mẫu giáo B2. 

* Chơi tự do: Chơi với sỏi, phấn, vòng, cát, lá cây ĐCNT…  
 

- Hướng dẫn trẻ bỏ rác đúng nơi quy định , không bẻ cành , bứt hoa (MT86)  
 

TUẦN 2 : 

* HĐCĐ:  

- Quan sát cây Lan ý. 

- Quan sát các loại lá hoa: hồng, cúc, mười giờ.. 

- Quan sát bâù trời, thời tiết giao mùa. 

- Quan sát cây rau xà lách 

- Quan sát cây lá lốt. 

* TCVĐ:  

- Thỏ đổi chuồng 

- Chuyền bóng. 

- Nhảy bao bố 

- Ném bóng qua lưới 

* Giao lưu các trò chơi vận động với lớp mẫu giáo B3. 

* Chơi tự do: Chơi với sỏi, phấn, vòng, cát, lá cây ĐCNT…  
 



TUẦN 3 : 

* HĐCĐ:  

- Quan sát quang cảnh sân trường  

- Quan sát thời tiết. 

- Quan sát lá cây rụng 

* TCVĐ:  

- Ai nhanh đến cờ. 

- Vòng quanh Socola 

- Chạy nhanh lấy đúng tranh. 

- Kéo co 

* Giao lưu các trò chơi vận động với lớp mẫu giáo B1 

* Chơi tự do: Chơi với sỏi, phấn, vòng, cát, lá cây ĐCNT…  
 

- VĐCB: Ném trúng đích thẳng đứng- Bật liên tục qua 5 ô 

- Quan sát cây hoa cánh bướm (MT4)  
 

TUẦN 4 : 

* HĐCĐ:  

- Quan sát cây húng bạc hà 

- Quan sát cây bỏng. 

- Quan sát cây hành. 

- Quan sát cây rau ngót. 

- Quan sát cây thì là 

* TCVĐ:  

- Nhảy tiếp sức. 

- Bịt mắt bắt dê 

- Tìm bạn thân 

- Thả đỉa ba ba  

* Giao lưu các trò chơi vận động với lớp mẫu giáo B5 

* Chơi tự do: Chơi với sỏi, phấn, vòng, cát, lá cây ĐCNT…   



Hoạt động chơi góc 

* Góc trọng tâm: Góc bán hàng: Bán trang phục khi trời nắng , trang phục mùa hè , 

những đồ dùng cần thiết khi tròi nắng, mưa , giáo , bão. (T1). Góc xây dựng : Xây 

dựng công viên nước( T2), Góc bác sỹ: Kiểm tra mắt , khám bệnh ngoài da... (T3); Góc 

tạo hình : Vẽ , cắt , xé dán các hiện tượng tự nhiên (T4) 

* Hoạt động ngoài lớp học : 

- Tập nhảy một số động tác zumba tại sảnh tầng 1 

- Sưu tậm 1 số nguyên vật liệu thiên nhiên ngoài dân trường : lá cây , sỏi , cành cây 

khô  

- Vẽ bản thiết kế cối xay gió (Dự án steam "Cối xay gió ") 

- Thuyết trình sản phẩm (Dự án steam "Cối xay gió ")  
 

- Góc phân vai:  

+ Bác sĩ : Khám và tư vấn sức khỏe mùa hè , kiểm tra mắt , khám bệnh ngoài da... 

+ Bán hàng : Bán trang phục khi trời nắng , trang phục mùa hè , những đồ dùng cần 

thiết khi tròi nắng, mưa , giáo , bão . Đồ uống , nước giải khát , kem 

+ Nội trợ: Nấu chè , nặn bánh trôi , Pha nước giải khát mùa hè : nước cam , nước chanh 

, ... 

+ Góc xây dựng : Xây dựng công viên nước , công viên bốn mùa , bãi biển , khu resort  
 

- Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây , gieo hạt rau dền  
 

- Góc khám phá: Làm các thí nghiệm với nước : nước bốc hơi , nước đóng băng , loang 

màu ,.... Chơi lô tô về hoạt động mùa hè , làm bộ sưu tập về các mùa trong năm , các 

hiện tượng tự nhiên ; làm bài tập khám phá về sự kỳ diệu của nước . (MT24)  
 

- Góc sách: Dạy trẻ sử dụng kí hiệu của mình để “viết” tên, làm vé tàu, thiệp chúc 

mừng ; Tô, đồ tên bản thân, ngày sinh, số nhà, số xe sử dụng kí hiệu để"viết" tên của 

mình, theo cách của trẻ. Xem sách, truyện có nội dung về các nguồn nước, các hiện 

tượng gió, mưa, sấm, chớp; kể chuyện theo tranh, chơi với rối tay: các câu chuyện , bài 

thơ về các mùa trong năm, các hiện tượng tự nhiên Chơi với rối…Dạy trẻ kể chuyện 

theo sơ đồ (Tuần 4) (MT66)  

MT24, 

MT66, 

MT31, 

MT32, 

MT97, 

MT100 



 

- Góc thực hành cuộc sống : Ôn kỹ năng cắt móng tay , ôn cách sử dụng đũa  
 

- Góc ứng dụng steam : Chong chóng gió ; Nhà nổi ; Làm cối xay gió (Dự án steam " 

Cối xay gió") ; Máy làm kem  
 

- Góc học tập: So sánh cao thấp 3 đối tượng, ôn tách đối tượng trong phạm vi 5, Tập 

đong nước, phân biệt các buổi trong ngày, TC; Chiếc đồng hồ kì diệu , bài tập sắp xếp 

quy tắc ....Đếm trên đối tượng trong phạm vi 10 . (MT31)  
 

- So sánh số lượng của 2 nhóm đối tượng trong phạm vi 10 bằng các cách khác nhau và 

nói được các từ : bằng nhau , nhiều hơn , ít hơn . (MT32)  
 

- Góc nghệ thuật: Vẽ, xé, dán tranh bảo vệ môi trường; các hiện tượng tự nhiên . Nặn 

các đồ dùng mùa hè , làm và trang trí đồ dùng mùa hề từ các nguyên vật liệu khác nhau 

. (MT97)  
 

+ Biểu diễn các bài hát đã học: Đêm pháo hoa, mùa hè đến, hạt mưa và em bé, mây và 

gió..., sử dụng các dụng cụ âm nhạc gõ đệm, Chơi các TC âm nhạc: Tai ai tinh, nhìn 

hình ảnh đoán tên bài hát… (MT100)   

Hoạt động ăn, ngủ, 

vệ sinh 

- Trò chuyện với trẻ về 1 số trường hợp nguy hiểm và gọi người giúp đỡ : Biết gọi 

người lớn khi gặp một số trường hợp khẩn cấp (cháy , ngã chảy máu ,..). Biết gọi người 

khi bị lạc . (MT19)  
 

- Dạy trẻ bỏ rác đúng nơi quy định (MT85)  
 

- Dạy trẻ tiết kiệm điện, nước.  
 

- Truyện: “Ai cho trái ngọt” (Tuần 2 )   

MT19, 

MT85 

Hoạt động chiều 
TUẦN 1 : 

- Dạy trẻ tết sợi đôi 
MT9, 

MT20 



- Làm bài tập trang 9 vở bé nhận biết và LQVT 

- Xem tranh ảnh , trò chuyện về thiên nhiên, ý thức bảo vệ thiên nhiên của con người 

- Chơi theo ý thích. Thứ 6 biểu diễn văn nghệ nêu gương bé ngoan. Hoạt động lao 

động : Lau giá đồ chơi , sắp xếp đồ dung đồ chơi gọn gàng  
 

- Cô và trẻ trò chuyện về tên các mon săn hàng ngày và dạng chế biến đơn giản : rau có 

thể luộc , nấu canh ; thịt có thể luộc , rán , kho , gạo nấu cơm , nấu cháo , .... (MT9)  
 

TUẦN 2 : 

- Chơi TC: Rồng rắn lên mây. 

- Kể chuyện : Sơn Tinh, Thủy Tinh. 

- Làm bài tập trang 24 vở bé nhận biết và LQVT 

- Dạy trẻ bài đồng dao : Trời mưa trời gió  

- Chơi theo ý thích. Thứ 6 biểu diễn văn nghệ nêu gương bé ngoan.  
 

TUẦN 3 : 

- Dạy trẻ kỹ năng sơ cứu một số tai nạn thương tích đơn giản: ngã xước chảy máu qua 

video , thực hành thực tế  

- Trao đổi về các họat động thường diễn ra vào mùa hè thông qua tranh ảnh , video  

- Làm bài tập trang 15 vở bé nhận biết và LQVT 

- Làm cối xay gió theo bản thiết kế (Dự án steam "Cối xay gió") 

- Hoạt động lao động : Lau giá đồ chơi , sắp xếp đồ dung đồ chơi gọn gàng  
 

TUẦN 4 : 

- Làm bài tập trang 15 vở bé nhận biết và LQVT 

- Làm sách, họa báo về một số hiện tượng tự nhiên. 

- Dạy trẻ đồng dao: Lạy trời mưa xuống. 

- Chơi theo ý thích. Thứ 6 biểu diễn văn nghệ nêu gương bé ngoan.  
 

- Dạy trẻ nói với người lớn khi có các biểu hiện bệnh, và nhắc người lớn cách ly khi 

mắc bệnh có khả năng lây lan qua tranh ảnh , video (MT20)   



Chủ đề - Sự kiện  Sự kỳ diệu của nước  Bốn mùa  Mùa hè của bé  Chào mừng ngày 30/4   

 


