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

 

Thời gian/hoạt 

động 

Tuần 1 

Từ 29/03 đến 

02/04 

Tuần 2 

Từ 05/04 đến 

09/04 

Tuần 3 

Từ 12/04 đến 

16/04 

Tuần 4 

Từ 19/04 đến 

23/04 

Tuần 5 

Từ 26/04 đến 

30/04 

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; cho trẻ chơi chơi đồ chơi theo ý thích.  
 

* Thể dục sáng: 

- Khởi động: Làm VĐ nhẹ nhàng theo bài hát: Đi tàu lửa. 

- Trọng động: Tập các động tác theo nhạc bài “Gà trống thổi kèn”, Aerobic “Chú ếch 

con” 

+ 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.  
 

 

Trò chuyện 

- Trò chuyện với trẻ về lợi ích của nước trong sinh hoạt hàng ngày: nước dừng để tắm, 

vệ sinh cá nhân, nấu ăn, tưới cây, là nơi sống của một số động vật. Giáo dục trẻ tiết kiệm 

nước. (MT50)  
 

- Trò chuyện với trẻ về ngày giỗ Tổ hùng vương, ý nghĩa của ngày giỗ tổ, trò chuyện các 

hoạt động đặc trưng diễn ra ở các thời điểm trong ngày.  
 

- Trò chuyện với trẻ về mùa hè: Con thấy trời hôm nay như thế nào? Con mặc gì? Khi ra 

ngoài nắng các con phải làm gì? Cho trẻ kể lại những kỷ niệm cùng bố mẹ đi nghỉ 

mát.Giáo dục trẻ khi đi nghỉ mát phải đi cùng người lớn , không tự ý đi tắm biển một 

mình sẽ nguy hiểm.  
 

- Trò chuyện với với trẻ về ông mặt trời. Trao đổi với trẻ về dự báo thời tiết hàng ngày 

MT50 



và theo dõi sự thay đổi thời tiết trong ngày.  
 

- Mở dự án " Sự kỳ diệu của gió" Trò chuyện với trẻ về nước và sự cần thiết của gió, gió 

có ở những đâu, làm thế nào để tạo ra gió, xem video các kiến thức xung quanh gió ( 

Trò chuyện thoe hướng mở dự án)  
 

Hoạt động học 

T2 

Vận động 

- VĐCB: Tung 

và bắt bóng với 

người đối diện 

khoảng cách 2,5 

m 

- TCVĐ: Mèo 

đuổi chuột.  
 

Văn học 

Truyện " Bé thử 

nghĩ xem nào? 

(MT49)  
 

Vận động 

- VĐCB: Chuyền 

bóng sang bên 

phải theo hàng 

ngang 

- TCVĐ: Xếp 

hình  
 

Văn học 

Thơ: Gió  
 

Vận động 

- VĐCB: Chạy 

đổi hướng theo 

đường zích zắc,  

- TCVĐ: Bò chui 

qua vòng  
 

MT87, 

MT32, 

MT49, 

MT77, 

MT29, 

MT79, 

MT88, 

MT78 

T3 

Khám phá 

Nước dùng để 

làm gì?  
 

Khám phá 

Tìm hiểu về ngày 

giỗ Tổ hùng 

vương  
 

Khám phá 

Trò chuyện về 

mùa hè  
 

Khám phá 

Tìm hiểu về ông 

mặt trời  
 

Khám phá 

Tìm hiểu về gió ( 

Ứng dụng 

phương pháp 

Steam)  
 

T4 

Hoạt động tạo 

hình 

Vẽ mưa và tô 

màu cái ô 

(MT87)  
 

Hoạt động tạo 

hình 

tạo hình pháo 

hoa (MT77)  
 

Hoạt động tạo 

hình 

Trang trí chiếc 

mũ  
 

Hoạt động tạo 

hình 

Vẽ mặt trời 

(MT88)  
 

Hoạt động tạo 

hình 

Xé dán trang 

phục chú hề  
 



T5 

Làm quen với toán 

Tách nhóm có 5 

nhóm đối tượng 

thành các nhóm 

nhỏ hơn 

(Bài giảng UD 

BTT) (MT32)  
 

Làm quen với toán 

Ôn nhận biết 

nhóm đối tượng 

có số lượng 

trong phạm vi 5 

( Bài giảng ứng 

dụng BTT) 

(MT29)  
 

Làm quen với toán 

Nhận biết phân 

biết hình vuông- 

hình chữ nhật 

( Bài giảng ứng 

dụng BTT)  
 

Làm quen với toán 

Nhận biết màu 

xanh, đỏ, vàng, 

đen, trắng.  
 

Làm quen với toán 

- Nhận biết buổi 

sáng - buổi chều  
 

T6 

Âm nhạc 

- Dạy hát " Cho 

tôi đi làm mưa 

với" 

- Nghe hát: Hạt 

mưa và em bé 

- Trò chơi: Em 

nghe tiếng mưa  
 

Âm nhạc 

Vận động: Trời 

nắng, trời mưa 

Nghe hát: Bé và 

trăng 

TCAN: Đoán âm 

thanh tự nhiên. 

(MT79)  
 

Âm nhạc 

- Dạy hát: Mùa 

hè đến 

- Nghe hát: Mùa 

hè của em 

- TCAN: Sợi dây 

âm nhạc  
 

Âm nhạc 

Dạy hát: " Em 

yêu biển lắm" 

Nghe hát: Mùa 

hè yêu thương 

TC: Xem hình 

ảnh đoán tên bài 

hát (MT78)  
 

Âm nhạc 

- Dạy hát: Em đi 

chơi thuyền 

- Nghe hát: Lá 

thuyền ước mơ 

- TCAN: Nhìn 

hình đoán tên bài 

hát  
 

Hoạt động ngoài 

trời 

* Tuần 1: 

+ HĐ có chủ đích 

- Quan sát một số loại lá 

- Giao lưu với lớp bé B3 TCVĐ: Bật qua suối nhỏ, gánh quả. 

- Quan sát vườn rau thủy canh. 

- Quan sát hoa mộc 

- TN sự hòa tan của nước.  
 

+ Trò chơi: 

- TCVĐ: Bông hoa đẹp nhất 

- TCVĐ: Đá bóng vào gôn 

 



- TCVĐ: Ếch ộp 

- TCDG: Rồng rắn lên mây 

- TCVĐ: Chiếc hộp bí ẩn  
 

* Tuần 2: 

+ HĐ có chủ đích 

- Giao lưu với D1: TCVĐ cá và tôm 

- Quan sát hoa giấy 

- Quan sát lá khô 

- Quan sát cây dương xỉ 

- Quan sát màu sắc của lá khô - lá trên cây.  
 

+ Trò chơi: 

- TCDG: Mèo đuổi chuột 

- TCVĐ: Chó sói xấu tính. 

- TCVĐ: Thỏ và mèo 

- TCDG: Nu na nu nống. 

- TCVĐ: Nắng - mưa  
 

* Tuần 3: 

+ HĐ có chủ đích 

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

- Quan sát lá một số loại cỏ. 

- Dạy trẻ kỹ năng khi đến chơi nhà người khác. 

- Giao lưu với lớp C3: TCDG Mèo đuổi chuột 

- Thăm nhà vườn.  
 

+ Trò chơi: 

-TCVĐ: Gia đình 

- TCVĐ: Bạn nào khéo nhất 

- TCVĐ: Bật qua suối nhỏ. 



- TCVĐ: Mèo và chim sẻ 

- TCVĐ: Cáo và thỏ.  
 

* Tuần 4:  

+ HĐ có chủ đích 

- Quan sát thời tiết 

- Thí nghiệm chìm - nổi 

- Giao lưu với lớp D2: TCVĐ đập bóng 

- Quan sát bỏng 

- Quan sát vườn rau  
 

+ Trò chơi: 

- TCVĐ: Vòng quanh socola 

- TCDG: Rồng rắn lên mây. 

- TCVĐ: Đôi tai của thỏ 

- TCVĐ: Đôi giày sức mạnh 

- TCDG: Kéo co  
 

* Tuần 5:  
 

+HĐ có chủ đích 

- Quan sát lá cây bưởi 

- Quan sát lá một số loại cỏ. 

- Quan sát một số loại hoa hồng. 

- Giao lưu với lớp C5: TCDG Kéo co 

- Thăm nhà vườn.  
 

+ Trò chơi: 

-TCVĐ: Chung sức 

- TCVĐ: Ếch ộp. 

- TCVĐ: Bật qua suối nhỏ. 



- TCVĐ: Chiếc hộp bí ẩn 

- TCVĐ: Cáo và thỏ.  
 

Hoạt động chơi 

góc 

* Góc trọng tâm: Thí nghiệm cái gì tan trong nước (T1), Xé dán mưa (T2), Công viên 

nước(T3), Thí nghiệm vật chìm - vật nổi (T4)Dự án sự kỳ diệu của gió tại góc Steam ( 

T5)  
 

* Hoạt động thay thế: 

- Làm thí nghiệm: Thí nghiệm tan - không tan tại sảnh tầng 1 ( Thú 3/ T1) 

- Tâp một số động tác yoga cơ bản cho thiếu nhi ( Thứ 4 / T2) 

- Giao lưu văn nghệ giữa các tổ bài hát " Mùa hè đến, em đi chơi thuyền" ( T3) 

- Làm thí nghiệm sự kỳ diệu của màu sắc tại sảnh tấng 1 ( Thứ 3/T4) 

- Tập erobic trên nền nhạc nước ngoài (Thứ 4/ T5)  
 

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

+ Góc gia đình: Nấu các món ăn mùa hè, chăm sóc em bé, mẹ và bé cùng đi siêu thị, pha 

chế nước uống mùa hè  
 

+ Góc bán hàng: Cửa hàng tạp hóa,bán trang phục mùa hè, trang phục đi biển, bàn các 

nước uống mùa hè, bán kem.  
 

+ Góc xây dựng: Xây dựng vườn hoa mùa hạ (T1), Công viên nước (T2), Bãi biển mùa 

hè (T3), vườn thú (T4), cối xay gió (T5)  
 

- Góc học tập:  
 

+ Góc khám phá: Thí nghiệm về vật tan trong nước, thí nghiệm vật chìm vật nổi, thí 

nghiệm thấm – không thấm, phân nhóm trang phục theo mùa.  
 

+ Góc toán: xếp tương ứng các hiện tượng tự nhiên, truy tìm miếng ghép, xếp theo mẫu, 

MT65, 

MT13 



xếp hình sáng tạo, sắp xếp theo kích thước to dần, nhỏ dần, cao dần, làm bài tập toán tư 

duy, gộp và đếm hai nhóm đối tượng trong phạm vi 5, làm bài tập sao chép quy tắc sắp 

xếp đơn giản.  
 

+ Góc văn học: làm sách tranh về nước, lợi ích của nước, kể chuyện theo tranhh với câu 

chuyện " Giọt nước tý xíu, biển, sông và suối.", làm sách tranh về màu hè, nước và các 

hiện tượng tự nhiên, cho trẻ xem ảnh Bác Hồ. (MT65)  
 

+ Góc Steam: Làm vòi phun nước, tìm hiểu về các loại ánh sáng, tìm hiểu và tạo ra gió.  
 

- Góc nghệ thuật: 

+ Góc âm nhạc: Hát và vận động các bài hát về mùa hè, nước và các hiện tượng tự 

nhiên.  
 

+ Góc tạo hình: Tô màu, in hình, xé dán vườn hoa mùa xuân, dạy trẻ biết đặt tên cho 

sảm phẩm của mình, dạy trẻ vẽ các nét thẳng, xiên, mưa.  
 

- Góc kỹ năng thực hành cuộc sống: thực hành kỹ năng rót nước, cách sử dụng thìa, ôn 

kỹ năng xử lý khi bị ho, mũi. (MT13)  
 

- Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây, lau lá cây, tưới nước cho cây.  
 

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. (MT11)  
 

- Trẻ biết sử dụng thìa, đĩa, bát đúng cách.  
 

- Bé ăn các loại thức ăn khác nhau. trẻ biết tên một số món ăn hàng ngaỳ như: trứng rán, 

cá kho, canh rau (MT9)  
 

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

MT11, 

MT9, 

MT73 



 

- Dạy trẻ bỏ rác đúng nơi quy định. (MT73)  
 

Hoạt động chiều 

* Tuần 1: 

- Ôn kỹ năng móc áo ngay ngắn. Dạy hát " Cho tôi đi làm mưa với" 

- Làm bài tập trang 19 (vở toán) 

- Trò chuyện với trẻ về mùa hè. Nhận biết biểu hiện khi bị thủy đậu. (MT19)  
 

* Tuần 2: 

- Thơ: Mưa, Xem video các hoạt động diễn ra trong ngày Giỗ Tổ Hùng Vương. 

- Hướng dẫn trẻ chơi TC " Nắng , mưa" 

- Chơi một số trò chơi tạo nhóm trong phạm vi 5. Làm BT toán Trang 20  
 

* Tuần 3: 

- Đọc thơ câu đố về mùa hè, Trò chuyện về một số điều bé cần biết khi đi tắm biển. 

- Dạy hát " Mùa hè đến". Ôn kỹ năng không chơi ngoài nắng 

- Làm bài tập Trang 24 (Vở toán)  
 

* Tuần 4:  

- Đồng dao : bà còng đi chợ trời mưa, Trò chuyện, hướng dẫn trẻ khi đi chơi vườn thú. 

- Chơi TCDG: Chi chi chành chành, lộn cầu vồng. 

- Cho trẻ xem các video tận dụng ánh sáng mặt trời. - Dạy trẻ gộp và đếm hai nhóm đối 

tượng cùng loại có tổng trong phạm vi 5, làm bài tập toán trang 14 (MT31)  
 

* Tuần 5: 

- Trò chuyện về tác dụng và những ảnh hưởng của gió tói cuốc sống, trẻ và cô tổng kết 

những kiế thức và cách tạo ra gió ( pp Steam) 

- Tổ chức cho trẻ hát thi đua những bài hát đã học trong tháng: Mùa hè đến, em đi chơi 

thuyền, trò chuyện với trẻ về kỹ năng đến chơi nhà người khác. 

- Làm BT toán trang 17 (MT33)  
 

MT19, 

MT31, 

MT33 



* 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 tiết kiệm nước 
Phân biệt ngày và 

đêm 
Bé nghỉ mát ở đâu Ông mặt trời Gió 

 

 


