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

Thời gian/hoạt 

động 

Tuần 1 

Từ 01/03 đến 

05/03 

Tuần 2 

Từ 08/03 đến 

12/03 

Tuần 3 

Từ 15/03 đến 

19/03 

Tuần 4 

Từ 22/03 đến 

26/03 

Tuần 5 

Từ 29/03 đến 

02/04 

Mục tiêu 

thực hiện 

Đón trẻ, thể dục 

sáng 

* Cô đón trẻ: quan tâm đến sức khỏe của trẻ; Quan sát, nhắc nhở trẻ sử dụng một số từ 

chào hỏi và từ lễ phép phù hợp tình huống; thực hiện đúng các nề nếp lấy cất đồ dùng 

đúng nơi qui định. Cho trẻ nghe các bài hát về chủ đề giao thông. Chơi đồ chơi theo ý 

thích.  
 

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

- Trọng động: Tập theo nhạc bài hát "12345 " , nhảy Aerobic “ Bống bống bang bang”. 

- Hô hấp: Thổi nơ. - Bụng: Quay người 900 

- Tay: Ra trước- lên cao. - Bật: Chụm tách. 

- Chân: Ngồi khuỵu gối.  

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

 

Trò chuyện 

- Chào mừng ngày 8 /3: Ngày 8/3 có ý nghĩa như thế nào và các loại hoa dành tặng bà, 

tặng mẹ ( Hình dáng, màu sắc, mùi thơm…) . Các hoạt động diễn ra trong ngày 8/3 ? 

(MT50)  
 

- Trò chuyện về các loài hoa (tên gọi , đặc điểm , cấu tạo , lợi ích , môi trường sống ...)  
 

- Trò chuyện với trẻ về các PTGT đường bộ: Buổi sáng bố mẹ đưa các con đi học bằng 

phương tiện gì? Đặc điểm của phương tiện đó như thế nào ? Phương tiện đó di chuyển 

bằng cách nào ? (MT55)  
 

- Trò chuyện với trẻ về mét số quy định giao thông đường bộ mà trẻ biết ( cho trẻ xem 

sách , truyện, biển báo về luật lệ giao thông)  
 

MT50, 

MT55 



- Trò chuyện với trẻ về phương tiện giao thông đường thủy : gồm những loại phương 

tiện nào? Chúng hoạt động ở đâu? Đặc điểm như thế nào ? Phương tiện đó di chuyển 

bằng cách nào ?   

Hoạt động học 

T2 

Văn học 

Nghỉ phòng dịch 

covid   

Vận động 

-VĐCB :Bật , 

nhảy từ trên cao 

xuống  

(cao 30 - 35cm). 

- TC: Chèo 

thuyền   

Văn học 

Truyện : Kiến 

con đi xe ô tô 

(MT58)   

Vận động 

VĐCB : Đi trên 

ghế thể dục đầu 

đội túi cát. 

- TC : Ô tô về 

bến   

Văn học 

Thơ : “ Thuyền 

giấy ”   

MT33, 

MT58, 

MT102, 

MT99, 

MT103, 

MT37 

T3 

Khám phá 

Chúc mừng ngày 

8/3   

Khám phá 

Khám phá ô tô 

(Dự án steam "Ô 

tô vui vẻ ")   

Khám phá 

Tìm hiểu về một 

số loại PTGT 

đường bộ   

Khám phá 

Các kỹ năng an 

toàn khi tham gia 

giao thông 

đường bộ   

Khám phá 

Tìm hiểu về một 

số loại PTGT 

đường thủy (HĐ 

dạy BTT)   

T4 

Hoạt động tạo 

hình 

Xé dán chùm 

hoa tặng mẹ   

Hoạt động tạo 

hình 

Chế tạo ô tô có 

thể chạy được 

(Dự án steam "Ô 

tô vui vẻ")   

Hoạt động tạo 

hình 

Ghép hình tạo 

thành bức tranh 

(MT102)   

Hoạt động tạo 

hình 

Vẽ máy bay 

(MT99)   

Hoạt động tạo 

hình 

Xé dán thuyền 

trên biển 

(MT103)   

T5 

Làm quen với toán 

Xác định vị trí 

của đồ vật so với 

bản thân trẻ   

Làm quen với toán 

Tách , gộp nhóm 

đối tượng trong 

phạm vi 5 

(MT33)   

Làm quen với toán 

Lập trình xếp 

cốc   

Làm quen với toán 

So sánh , sắp xếp 

thứ tự chiều dài 

của 3 đối tượng 

(HĐ dạy BTT)   

Làm quen với toán 

- Hoàn thiện 

QTSX của 3 đối 

tượng (MT37)   



T6 

Âm nhạc 

- Dạy hát: Bông 

hoa tặng cô 

-Nghe hát: Mẹ 

yêu. 

-TC: Nhìn hình 

ảnh đoán tên bài 

hát.   

Âm nhạc 

- Dạy hát : Hoa 

trong vườn  

- NH : Làng lúa 

làng hoa 

- TC : Những 

ngón tay vui   

Âm nhạc 

- Dạy VĐ theo 

tiết tấu chậm: 

Đường em đi 

- Nghe hát: 

Đường và chân 

- TC: Đoàn tàu 

chạy   

Âm nhạc 

- Dạy hát: Đi xe 

đạp 

-Nghe hát : Bài 

ca an toàn giao 

thông 

-TC : Hát theo 

hình vẽ   

Âm nhạc 

- Dạy hát: Đèn 

đỏ- đèn xanh.  

- Nghe hát: 

Những con 

đường em yêu.  

-TC: Ai nhanh 

hơn.   

Hoạt động ngoài 

trời 

TUẦN 1 : 

* HĐCĐ:  

- Quan sát xe đạp 

- Quan sát xe máy 

- Quan sát thời tiết 

- VĐCB : Trèo lên, xuống 5 gióng thang.  

+TC: Tung cao hơn nữa 

* TCVĐ:  

- TC :Ô tô vào bến 

- TC: Ô tô và chim sẻ 

- TC: Chuyền bóng qua chân 

* Hoạt động giao lưu TCVĐ với lớp B5 : Chuyền bóng , kéo co 

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

TUẦN 2 : 

* HĐCĐ: 

- Quan sát bồn hoa 

- Quan sát hoa cúc , hoa hồng 

- Quan sát cây hoa bỏng . 

- Quan sát nhà để xe 

* TCVĐ:  

 



- TC: Cướp cờ 

- TC: Kéo co 

- TC: Chuyền bóng qua đầu 

- TC: Cáo thỏ và gà trống 

- TC: Tạo dáng 

* Giao lưu TCDG với lớp B1 :Nhảy bào bố , ném vòng cổ chai 

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

TUẦN 3 :  

* HĐCĐ:  

- Quan sát máy bay ĐCNT 

- HĐTT : Chăm sóc cây trong vườn thủy canh 

- Quan sát loại cây lá dài và cây lá tròn. 

- VĐCB: Chạy liên tục theo hướng thẳng 15m khoảng cách 10s  

+ TCVĐ: Kéo co  

* TCVĐ: 

- TC: Bánh xe quay.  

- TC: Rồng rắn lên mây 

- TC: Kéo co 

- TC: Tìm bạn thân 

* Giao lưu TCDG với lớp B2 : Gánh quả 

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

TUẦN 4 : 

* HĐCĐ: 

- Quan sát cây hoa dâm bụt 

- Quan sát xe ô tô 

- Quan sát nước đổi màu. 

- Quan sát quang cảnh sân trường  

* Giao lưu TCVĐ với lớp B3 : Cướp cờ 



* TCVĐ: 

- TC:Đèn đỏ , đèn xanh 

- TC: Người tài xế giỏi 

- TC: Thi trồng cây 

- TC: Đặt đồ vật theo phía yêu cầu 

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

TUẦN 5 : 

* HĐCĐ:  

- Quan sát thời tiết . 

- Quan sát quả bưởi. 

- Làm TN: Chai có đựng gì không ?  

- Quan sát hoa hồng 

* TCVĐ:  

- Tập làm bác làm vườn  

- Rồng rắn lên mây 

- Bắt bướm  

- Ném còn 

- VĐCB: Ném trúng đích ngang xa 2m  

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

- TC: Bật vào ô. 

* HĐ tập thể giao lưu TC dân gian với lớp MG B6: Chuyền bóng , kéo co   

Hoạt động chơi 

góc 

* Góc trọng tâm: Góc tạo hình: Cho trẻ làm thiếp tặng mẹ từ các nguyên liệu (T1) . Góc 

xây dựng: Xây dựng bãi đỗ xe, ngã tư đường phố (T2). Góc nấu ăn: nấu các món ăn trên 

máy bay cho hành khách (T3). Góc âm nhạc: Biểu diễn các bài hát về giao thông đường 

bộ (T4).Góc toán : Vẽ số lượng theo yêu , viết số theo thứ tự . Đếm số lượng hoa quả , 

con vật ,...Nhận biết số lượng và thứ tự từ 1- 5 (T5) 

* Hoạt động ngoài lớp học : 

+ Biểu diễn văn nghệ mừng ngày 8/3 tại sảnh tầng 1 

+Vẽ bản thiết kế ô tô (Dự án steam "Ô tô vui vẻ") 

MT82, 

MT26, 

MT35, 

MT60, 

MT68, 

MT13, 

MT40 



+ Đọc sách tại thư viện cộng đồng 

+ Tập nhảy erobic "Nụ cười xinh" 

+ Thi vẽ tranh các PTGT em thích tại sảnh tầng 1  
 

- Góc phân vai:  

+ Bác sĩ : Khám sức khỏe cho các bác tài xế , tư vấn phòng bệnh đường hô hấp  
 

+ Bán hàng: Bán mũ bảo hiểm , bánh kẹo , đồ ăn vặt , nước giải khát  
 

+ Nội trợ : Nấu các món ăn trên tàu cho hành khách  
 

+ Góc xây dựng: Xây dựng bãi đỗ xe, ngã tư đường phố ,xếp chồng 10 đến 12 khối tạo 

công trình khác nhau , làng hoa , bến cảng (MT82)  
 

- Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây ( Lau lá cây, tưới nước cho cây hàng ngày..)  
 

- Góc học tập: 

+ Góc khám phá: Làm 1 số thí nghiệm : vì sao cây bị héo, vật nổi, vật chìm , vị ngọt… 

(MT26)  
 

+ Góc toán : Xếp số lượng các loại PTGT , dạy trẻ sắp sếp theo quy tắc. Làm phiếu bài 

tập về số lượng , so sánh chiều cao của 3 đối tượng, đo độ dài đối tượng bằng 1 đơn vị 

đo. Ôn đếm và xác định số lượng nhóm đối tượng trong phạm vi 5. Đo đồ dùng- đồ chơi 

bằng gang tay, bằng thước đo . Vẽ số lượng theo yêu , viết số theo thứ tự . Đếm số 

lượng hoa quả , con vật ,...Nhận biết số lượng và thứ tự từ 1- 5. (MT35)  
 

- Góc sách: Xem sách, truyện có nội dung về các PTGT; kể chuyện theo tranh, chơi với 

rối tay, rối ngón tay, làm sách tranh về các loại PTGT…Dạy trẻ kể chuyện theo kinh 

nghiệm (Tuần 2) (MT60)  
 



- Góc nghệ thuật:  

+ Âm nhạc : Biểu diễn các bài hát đã học. Hát đúng giai điệu, bài hát đã học: “Đi xe đạp 

, Hoa của mẹ , Lái máy bay , Đèn đỏ đèn xanh , Em đi chơi thuyền ”. Sử dụng các dụng 

cụ âm nhạc gõ đệm, Chơi các TC âm nhạc:"Những chiếc bút nhảy múa", “Nghe giai 

điệu đoán tên bài hát”…  
 

+ Tạo hình : Vẽ, xé dán các sản phẩm về các PTGT vẽ ô tô, xe máy, xé dán các loại hoa, 

các loại thuyền buồm, gấp mấy bay bằng giấy màu... Dạy trẻ biết dùng kéo, giấy màu để 

cắt dán các sản phẩm để tạo thành một số phương tiện giao thông. (MT68)  
 

- Góc ứng dụng steam : Bức tranh sắc màu, thử nghiệm và thuyết trình sản phẩm (Dự án 

steam "Ô tô vui vẻ") , Những chiếc thuyền , Tên lửa bóng bay , Xây ga ra ô tô  
 

- Góc THCS : Dạy trẻ cắt móng tay , ôn cách sử dụng đũa (MT13)  
 

- Góc toán : Tạo các hình cơ bản giản bằng nhiều nguyên vật liệu khá nhau (MT40)   

Hoạt động ăn, 

ngủ, vệ sinh 

- Dạy trẻ giữ trật tự khi tham gia giao thông, không thò tay qua cửa kính khi đi ô tô…  
 

- Dạy trẻ không ăn các thức ăn có mùi ôi thiu , uống rượu , cà phê , hút thuốc lá (MT18)  
 

- Dạy trẻ không cho người lạ sờ vào cơ thể của mình  
 

- Dạy trẻ biết ăn để cao lớn, khoẻ mạnh, thông minh và biết ăn nhiều loại thức ăn khác 

nhau để có đủ chất dinh dưỡng. (MT10)   

MT18, 

MT10 

Hoạt động chiều 

TUẦN 1 : 

- Phân biệt hành động đúng –sai (vở TCHT – bài 4)  
 

- Trò chuyện về lợi ích của việc giữ gìn vệ sinh thân thể, vệ sinh môi trường đối với sức 

khoẻ con người. Lựa chọn trang phục phù hợp với thời tiết.  
 

- Làm bài trang 3 vở bé nhận biết và LQVT  

MT87, 

MT10, 

MT68, 

MT83, 

MT17 



 

- Dạy trẻ biết không để tràn nước khi rửa tay, tắt quạt, tắt điện khi ra khỏi phòng qua 

tranh ảnh , video (MT87)  
 

- Hoạt động lao động : Lau dọn , sắp xếp giá đồ chơi , lau lá cây  
 

TUẦN 2 : 

- Làm bài tập nhận biết sự liên quan giữa ăn uống với bệnh tật (ỉa chảy, sâu răng, suy 

dinh dưỡng, béo phì…). Trò chơi: nối tranh, sắp xếp tranh các bước chế biến món ăn, 

Kể đủ ba thứ, Ghép tranh, tô màu tranh các nhóm thực phẩm, sắp xếp thực phẩm theo 4 

nhóm… (MT10)  
 

- Dạy trẻ sử dụng kí hiệu của mình để “viết” tên, làm vé tàu, thiệp chúc mừng... (MT68)  
 

- Xé dán theo đề tài tự chọn (Vở tạo hình - trang 23)  
 

- Làm bài trang 13 vở bé nhận biết và LQVT  
 

- Biểu diễn văn nghệ cuối tuần . Nêu gương bé ngoan .  
 

TUẦN 3 : 

- Chơi trò chơi về môt số luật giao thông đường bộ mà trẻ biết.  
 

- Làm bài tập trang 8 vở Bé nb và LQVT  
 

- Dạy trẻ biết giúp đỡ người khác khi gặp khó khăn (MT83)  
 

- Dạy trẻ nhận biết 1 số biển báo giao thông đường bộ qua tranh ảnh  
 

- Hoạt động lao động : Lau dọn , sắp xếp giá đồ chơi , lau lá cây  
 



TUẦN 4 : 

- Thơ: “Trên chín tầng mây”  
 

- Làm bài trang 14 vở bé nhận biết và LQVT  
 

- Chơi trò chơi về các loại PTGT (đường bộ, đường hàng không, đường thủy), chúng 

được đi ở đâu?  
 

- Xem hình ảnh , video về những nơi nguy hiểm như : ao , hồ , bể chứa nước ,… 

(MT17)  
 

- Biểu diễn văn nghệ cuối tuần . Nêu gương bé ngoan.  
 

TUẦN 5 : 

- Làm bài tập trang 12 vở Bé nb và LQVT  
 

- Kể tên một số món ăn 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...  
 

- Ôn kỹ năng cắt móng tay  
 

- Dạy trẻ nhận biết một số biểu hiện, cách phòng tránh bệnh Tay- chân- miệng  
 

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

Chủ đề - Sự kiện  
Chúc mừng ngày 

8/3  

Những bông hoa 

đẹp  

Các phương tiện 

giao thông đường 

bộ  

Một số quy định 

về phương tiện 

giao thông đường 

bộ  

Một số phương 

tiện giao thông 

đường thủy  

 

 


