
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 1 - LỨA TUỔI MẪU GIÁO BÉ 3-4 TUỔI - LỚP C2  

 

Thời gian/hoạt 

động 

Tuần 1 

Từ 04/01 đến 08/01 

Tuần 2 

Từ 11/01 đến 15/01 

Tuần 3 

Từ 18/01 đến 22/01 

Tuần 4 

Từ 25/01 đến 29/01 

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; cho trẻ chơi chơi đồ chơi theo ý thích.  
 

* Thể dục sáng: 

- Khởi động: Làm VĐ nhẹ nhàng theo bài hát: “ Baby shak” 

- Trọng động: Tập các động tác theo nhạc bài “12345”, VĐTN “Bống bống bang bang” 

+ Tay: Đưa 2 tay lên cao, ra phía trước, dang ngang + Bụng: Cúi về phía trước. 

+ Chân: Co duỗi chân. + Bật : Bật lên trước, lùi lại, sang bên. 

- Hồi tĩnh: Đi lại nhẹ nhàng quanh chỗ tập. Cảm nhận thời tiết buổi sáng. (MT3)  
 

MT3 

Trò chuyện 

- Trò chuyện về một số loại quả quen thuộc và giới thiệu với trẻ một số loại quả trẻ 

chưa biết để trẻ làm quen. Cung cấp kiến thức, vốn từ cho trẻ: Con biết những loại quả 

gì? Quả đó như thế nào? Nhà con trồng những loại cây ăn quả gì? Cho trẻ xem tranh 

ảnh, băng hình một số loại quả, hỏi trẻ đây là quả gì? Con biết gì về những loại quả 

này? Lợi ích của những loại quả đó?  
 

- Xem tranh, ảnh một số loại rau phổ biến, quen thuộc. Cho trẻ kể về những loại rau mà 

trẻ biết. Trò chuyện về một số món ăn được chế biến từ các loại rau, củ, quả mà trẻ 

được ăn hàng ngày.  
 

- Trò chuyện về một số cây xanh trong sân trường: tên gọi, đặc điểm, lợi ích của chúng. 

Cho trẻ xem video, băng hình về các loại cây xanh khác nhau.  
 

- Trò chuyện với trẻ về các đặc trưng của ngày Tết: Tết đến bè thường cùng gia đình 

chuẩn bị những gì?, Bé được bố mẹ đưa đi đâu? Khi đi cùng người thân bé phải như thế 

 



nào? Trò chuyện với trẻ về cảm nhận của mình khi sắp đến Tết.  
 

Hoạt động học 

T2 

Vận động 

VĐCB: Đi kiễng gót 

liên tục3m 

TCVĐ: Chó sói xấu 

tính  
 

Văn học 

Thơ: Quả thị  
 

Vận động 

VĐCB: Chuyền bóng 

theo hàng dọc 

TCVĐ: Bò tới cờ.  
 

Văn học 

Thơ: Cây đào  
 

MT21, 

MT44, 

MT36, 

MT45, 

MT80 

T3 

Khám phá 

Một số loại quả 

(Cam- chuối - xoài) 

( Bài giảng ứng dụng 

BTT - GV: Ánh 

Ngọc) (MT21)  
 

Khám phá 

Một số loại rau 

(BG ứng dụng BTT - 

Nguyễn Tuyết) 

(MT44)  
 

Khám phá 

Trường bé có cây gì? 

( BG ứng dụng BTT 

- GV Nguyễn Len) 

(MT45)  
 

Khám phá 

Hoạt động ngày Tết  
 

T4 

Hoạt động tạo hình 

Tô nét, tô màu chùm 

nho  
 

Hoạt động tạo hình 

Tô nét tô màu quả 

táo  
 

Hoạt động tạo hình 

Tô nét con đường  
 

Hoạt động tạo hình 

Tô màu nải chuối 

(MT80)  
 

T5 

Làm quen với toán 

- So sánh số lượng 2 

nhóm trong phạm vi 

4  
 

Làm quen với toán 

Dạy trẻ phân biệt 

ngày và đêm. 

(MT36)  
 

Làm quen với toán 

Đếm và nhận biết số 

lượng 5 trên đối 

tượng.  
 

Làm quen với toán 

Chắp ghép các hình 

học thành các hình 

đơn giản  
 

T6 

Âm nhạc 

- Dạy hát: Em yêu 

Âm nhạc 

- Dạy hát: Cây bắp 

Âm nhạc 

- VĐMH: Em ra 

Âm nhạc 

- Dạy hát: Xúc xắc 



cây xanh 

- Nghe hát: Trồng 

cây 

- TC: Ô cửa bí mật  
 

cải 

- Nghe hát: Em ra 

vườn rau 

- TCAN: Vỗ tay theo 

nhịp trống  
 

vườn rau 

- Nghe hát: Em yêu 

cây xanh 

- TCAN: Lắng nghe 

âm thanh tự nhiên  
 

xúc xẻ 

- Nghe hát: Cây trúc 

xinh 

- TCAN: To và nhỏ  
 

Hoạt động ngoài 

trời 

* Tuần 1:  

+ HĐ có chủ đích; 

- Quan sát hoa xác pháo 

- Quan sát cây dây leo 

- Quan sát hoa sen cạn 

- Quan sát cây hoa ly 

 

+ Trò chơi: 

- TCDG: Kéo co 

- TCVĐ: Ếch ộp 

- TCVĐ: Tung bóng 

- TCVĐ: Cáo và thỏ 

* Giao lưu diễn kịch: Câu chuyện tên của các loại quả với lớp C5  
 

* Tuần 2: 

+ HĐ có chủ đích 

- Thí nghiệm chìm – nổi 

- VĐCB: Ném trúng đích nằm ngang, TCVĐ: Bật qua suối nhỏ 

- Quan sát: hoa đồng tiền 

- Quan sát hoa lan, hoa hải đường 

 

+ Trò chơi: 

- TCVĐ: Vòng quanh socola 

- TCDG: Rồng rắn lên mây. 

 



- TCVĐ: Hai tay của thỏ 

* Giao lưu trò chơi vận động: đôi dép tình bạn với lớp C1  
 

* Tuần 3:  

+ HĐ có chủ đích 

- Quan sát lá cây hoa sữa và lá cây cau. 

- Quan sát lá một số loại cỏ 

- Quan sát cây thiết ngọc lan 

- Quan sát một số loại hoa hồng. 

+ Trò chơi: 

-TCVĐ: Chung sức 

- TCVĐ: Ếch ộp. 

- TCVĐ: Bật qua suối nhỏ. 

- TCVĐ: Mèo và gà con 

* Giao lưu văn nghệ một số bài hát: Cây bắp cải, em ra vườn rau, nhảy dân vũ Việt 

Nam ơi với lớp C3  
 

* Tuần 4: 

+ HĐ có chủ đích: 

- Quan sát cây Quất 

- VĐCB: Bước lên xuống bục ( cao 30 cm), TCVĐ: Vợt bóng 

- Quan sát khung cảnh sân trường ngày Tết 

- Quan sát cây hoa mẫu đơn 

+ Trò chơi: 

- TCVĐ: Vòng quanh hình tròn 

- TCDG: Rồng rắn lên mây. 

- TCVĐ: Chuyền bóng 

+ Giao lưu trò chơi dân gian: Mèo đuổi chuột với lớp C1  
 

* Chơi theo ý thích hàng tuần: chơi với bóng, chơi với cát, sỏi, hạt gấc, lá, vòng, cắp 



cua bỏ giỏ, làm nghé ọ, chơi với phấn, lau lá cây, nhặt lá vàng, tạo hình từ lá khô,.…đồ 

chơi ngoài trời.  
 

Hoạt động chơi góc 

* Góc trọng tâm: Tranh các loại quả (T1), Khám phá các loại hạt khô (T2), Bé cùng kể 

chuyện (T3), Xây dựng chợ hoa ngày Tết ( T4)  
 

* Hoạt động thay thế: 

- Tập một số động tác yoga cơ bản dành cho trẻ nhỏ tại sảnh tầng 1 ( Thứ 3/ T1) 

- Làm thí nghiệm hoa nở trong nước tại sảnh tầng 1 ( Thứ 4 / T2) 

- Giao lưu các trò chơi vận động : Bật ô, đập bóng ( Thứ 5/ T3) 

- Giao lưu văn nghệ giữa các tổ: Bài hát " Cây bắp cải, Em yêu cây xanh, VĐMH " Em 

ra vườn rau" ( Thứ 6/ T4)  
 

- Góc phân vai: Gia đình, bán hàng, xây dựng.  
 

+ Góc gia đình: Cắm hoa, mua đồ và nấu những món ăn, canh từ rau củ, sa lát hoa quả, 

hoa quả dầm, vắt nước cam, bế em, cho em ăn…  
 

+ Góc bán hàng: bán các loại hoa, cửa hàng rau sạch.Bán những mặt hàng ngày Tết; đồ 

trang trí ngày Tết, lịch, nguyên vật liệu chế biến các món ăn ngày Tết,  
 

+ Góc xây dựng: Xây dựng vườn cây ăn quả của bé (T1), nông trại rau sạch(T2), Công 

viên xanh (T3), chợ hoa ngày Tết(T4 )  
 

- Góc thiên nhiên: Xới đất, gieo hạt,trồng cây chăm sóc cây, lau lá cây, tưới nước cho 

cây, quan sát vườn cây của lớp, làm thí nghiệm trồng cây hành. (MT72)  
 

- Góc học tập:  
 

+ Góc khám phá: Thí nghiệm hoa đổi màu, khám phá vòng sinh trưởng của cây đỗ qua 

hình ảnh, khám phá một số loại hạt, lá khô, vỏ cây, Khám phá các loại hoa, quả, phân 

MT72, 

MT83 



loại rau theo đặc điểm, nhận biết thời gian ngày và đêm, sáng – chiều qua tranh ảnh, 

làm bài tập giấy cố tự thiết kế.  
 

+ Góc toán: Đếm các loại hạt, in hình, vẽ đủ cho số lượng, ghép hình học sáng tạo 

thành cây, hoa, quả; phân loại theo hình dạng, đếm các loại hạt khô, chơi với các hình, 

ôn bài tập màu, làm các bài tập giấy, chơi với đồ chơi trí tuệ.  
 

+ Góc ứng dụng Steam: tạo cây có thể đứng được, thiết kế dụng cụ làm vườn.  
 

+ Góc văn học: kể chuyện theo tranh " Ba chú gấu, Chú thỏ thông minh", làm sách 

truyện các loại quả, chơi với rối túi, tập kể truyện với rối que, rối ngón tay, rối bàn tay, 

tập kể lại chuyện, tập giở sách, cô đọc truyện cho trẻ nghe các câu chuyện trong chủ đề 

: Sự tích mùa xuân” , dạy trẻ đọc thơ: “ Hồ Sen ( T1) Tết đang vào nhà ( T3)”  
 

- Góc nghệ thuật: 

+ Góc âm nhạc: Hát các bài hát về thực vật, “Màu hoa,Em yêu cây xanh, Em bé ngoan , 

Cây bắp cải, em yêu cây xanh; bài hát " Quả gì?, bé thích trồng rau" Vân động theo 

nhịp điệu bài hát, VĐMH : sắp đến Tết rồi, Trông cây…  
 

+ Góc tạo hình: Tạo hình bông hoa tự nguyên liệu an toàn, xé dán cây ăn quả, nặn quả 

.. tạo thành các sản phẩm đơn giản.Tô màu tranh ngày đêm gắn với hoạt động trong 

ngày của con người, con vật.. Nặn quả tròn, quả dàì, nặn bánh. (MT83)  
 

- Góc kỹ năng thực hành cuộc sống: Cách xử lý khi ho, xử lý hỉ mũi, buộc dây giầy, 

chơi một số bài tập kỹ năng cô thiết kế, ôn kỹ năng đánh răng, ôn kỹ năng sử dụng thìa.  
 

Hoạt động ăn, ngủ, 

vệ sinh 

- 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: biết mời cô và các bạn cùng ăn, khi ăn 

không nói chuyện, cầm thìa tự xúc cơm...  

MT18 



 

- Trẻ kể tên một số loại món ăn từ rau củ, quả mà bé biết. Trẻ kể tên một số thực phẩm 

quen thuộc như thịt, cá, trứng, sữa, rau... thông qua tranh ảnh hoặc vật thật.  
 

- Bé ăn các loại thức ăn khác nhau.  
 

- Nhận biết lợi ích khi ăn các loại thực phẩm.  
 

- Trẻ nhận biết được một số dụng cụ nguy hiểm phích nước nóng, bàn là…. Dạy trẻ 

một số nơi nguy hiểm như ao, hồ, bể nước…  
 

- Dạy trẻ tránh những hành động nguy hiểm: không tự lấy thuốc uống, cẩn thận khi ăn 

các loại quả có hạt, không nghịch vật sắc nhọn… (MT18)  
 

Hoạt động chiều 

* Tuần 1:  

- Xem video một số loại quả, in hình từ rau, củ, quả. 

- Chơi TC " Thuyền cập bến". Dạy trẻ kỹ năng không đi theo và nhận quà của người lạ. 

- Bài tập nhận biết các loại quả (Trang 1 – vở toán)  
 

* Tuần 2: 

- Trò chuyện về những loại rau mà bé biết. 

- Làm bài tập chọn đồ dùng phù hợp với thời tiết (Trang 4- vở toán) 

- Giải câu đố về một số loại rau. Dạy trẻ nhận biết cảm xúc trên khuôn mặt : vui, buồn, 

sợ hãi, tức giận (MT63)  
 

* Tuần 3: 

- Cho trẻ xem video và trò chuyện về lợi ích của cây xanh. Ôn kỹ năng bê ghế. 

- Cô hướng dẫn trẻ chơi một số trò chơi phát triển tư duy 

- Làm bài tập nhận biết nhóm số lượng trong phạm vi 4 ( Trang 13 – vở toán)  
 

* Tuần 4: 

MT63 



- Trò chuyện với trẻ về các hoạt động ngày Tết. Dạy trẻ một số kỹ năng khi đi chơi Tết. 

- Ôn kỹ năng xử lý khi ho, khi hỉ mũi, dạy trẻ phân loại rác và vứt rác đúng nơi quy 

định. 

- Làm bài toán trang 23: Nhận biết hình vuông, hình tròn, hình tam giác, hình chữ nhật 

– vở toán)  
 

* Hoạt động cố định hàng tuần: 

- Hoạt động lao động, lau dọn và sắp xếp các giá đồ chơi ( Thứ 4) 

- Biểu diễn văn nghệ, nêu gương bé ngoan ( Thứ 6)  
 

Chủ đề - Sự kiện  Bé thích quả gì?  Một số loại rau  Nhà bé trồng cây gì?  Hoạt động ngày Tết  
 

 


