
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 9 - LỨA TUỔI MẪU GIÁO BÉ 3-4 TUỔI - LỚP C2  

 

Thời gian/hoạt 

động 

Tuần 1 

Từ 07/09 đến 11/09 

Tuần 2 

Từ 14/09 đến 18/09 

Tuần 3 

Từ 21/09 đến 25/09 

Tuần 4 

Từ 28/09 đến 02/10 

Mục tiêu 

thực hiện 

Đón trẻ, thể dục 

sáng 

Hoạt động khác: 

* Cô đón trẻ: Cô trò chuyện với phụ huynh về tình hình 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, chia trẻ chơi theo nhóm chơi có sự 

bao quát của cô.  

 

*Thể dục sáng 

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

- 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.  
 

 

Trò chuyện 

* Trò chuyện: 

- Trò chuyện với trẻ về tên, tuổi, giới tính của bản thân . Cô hỏi trẻ về tình cảm của trẻ 

dành cho cô và các bạn của mình? Con thích chơi với bạn nào? Vì sao con thích chơi 

với bạn. Trẻ biết lắng nghe và trả lời được câu hỏi đối thoại của cô  

- Trò chuyện về tên lớp, cô giáo ở lớp, những đồ dùng, đồ chơi có ở trường, lớp, cách 

giữ gìn đồ dùng đồ chơi, khi học xong cất đồ chơi đúng nơi quy định. Nhắc nhở trẻ 

cùng chơi với các bạn trong lớp.  

- Trò chuyện về Trường mầm non Hoa Sữa; trường bé có những ai? Hỏi trẻ tên của bác 

hiệu trưởng, bác bảo vệ, bác cấp dưỡng, hỏi trẻ về trang phục, đồ dùng, công việc. 

- Trò chuyện với trẻ về Tết Trung Thu: ý nghĩa của ngày Tết trung thu, các nhân vật 

xuất hiện trong ngày tết trung thu, các hoạt đông diễn ra trong ngày Tết Trung Thu, trẻ 

MT59 



kể tên một số ngày lễ trong năm: như Tết Trung Thu, Noel … (MT59)  
 

Hoạt động học 

T2 

Rèn kĩ năng 

Ôn kỹ năng bê ghế  

Văn học 

Thơ: Cô dạy (MT51)  

Vận động 

- VĐCB: chạy liên 

tục theo đường dích 

dắc 

-TCVĐ: Lộn cầu 

vồng  

Văn học 

- Bài học đầu tiên 

của gấu cơn  

MT51, 

MT40, 

MT86, 

MT57, 

MT42 

T3 

Rèn kĩ năng 

Ôn kỹ năng cất ba lô  

Khám phá 

-Trường bé có những 

ai? 

( BG ứng dụng BTT) 

(MT40)  

Khám phá 

-Đồ chơi của bé  

Khám phá 

-Trung Thu vui vẻ 

(MT42)  

T4 

Rèn kĩ năng 

Ôn kĩ năng đi cầu 

thang  

Hoạt động tạo hình 

-Tô nét, tô màu bạn 

gái  

Hoạt động tạo hình 

-Tô màu đồ chơi của 

bé (MT57)  

Hoạt động tạo hình 

-Tô màu đèn ông sao  

T5 

Rèn kĩ năng 

Dạy trẻ cách rửa tay  

Làm quen với toán 

- Nhận biết gọi tên 

hình tròn  

Làm quen với toán 

-Nhận biết gọi tên 

hình tam giác 

( Bài giảng UD BTT)  

Làm quen với toán 

-Nhận biết tay phải, 

tay trái của bản thân  

T6 

Rèn kĩ năng 

Ôn lại kỹ năng rửa 

tay  

Âm nhạc 

-Vận động: Cháu đi 

mẫu giáo 

-Nghe hát: Cô giáo 

miền xuôi 

-TCAN: Gà gáy vịt 

Âm nhạc 

-Dạy hát: Bạn có biết 

tên tôi 

-Nghe hát: Những 

em bé ngoan. 

-TC: Tai ai tinh.  

Âm nhạc 

- Dạy hát: Chiếc đèn 

ông sao 

- Nghe hát: Vầng 

trăng cổ tích 

- TCAN: Trốn tìm 



kêu (MT86)  ( BG ứng dụng BTT)  

Hoạt động ngoài 

trời 

Hoạt động khác: 

TUẦN 1 

* HĐ có chủ đích 

- Quan sát: màu sắc của một số loại hoa trong sân trường. 

- Quan sát: Các loại hoa trên sân trường. 

- Quan sát: vỏ của một số loại cây ăn quả. 

- Quan sát lá cây xoài 

 

 

* Trò chơi: 

- TCVĐ: Tí ta tí tách 

- TCVĐ: Ô tô và chim sẻ 

- TCDG: Mèo đuổi chuột. 

- TCVĐ: Thỏ con bé nhỏ 

* Giao lưu văn nghệ bài hát : Vui đến trường, VĐMH múa cho mẹ xem với lớp A1  
 

TUẦN 2 

* HĐ có chủ đích 

- Quan sát quả quất. 

- VĐCB: Đi trong đường hẹp , TCVĐ: Đập bóng (T2) 

- Quan sát cây hoa bướm. 

- Quan sát cánh một số loại hoa trong sân trường. 

 

* Trò chơi: 

- TCDG: Thả đỉa  

Ba ba 

- TCVĐ: Gà tìm chuồng. 

- TCVĐ: Bật về nhà 

- TCDG: Nu na nu nống. 

MT2 



* Giao lưu TCDG với anh chị lớp A3: Trò chơi chuyển bóng. (MT2)  
 

TUẦN 3 

* HĐ có chủ đích 

- Quan sát lá cây hoa loa kèn và lá cây hoa giấy. 

- Trò chuyện với bác bảo vệ. Hướng dẫn trẻ cách chơi đố chơi an toàn. 

- Quan sát hoa cúc 

- Quan sát cây cỏ nhật 

 

* Trò chơi: 

-TCVĐ: Chú thỏ dũng cảm 

- TCVĐ: Các chú mèo đoàn kết 

- TCVĐ: Bé nào nhanh nhất 

- TCVĐ: Cáo và thỏ. 

* Giao lưu TCVĐ: Bật ô với lớp C1  
 

TUẦN 4 

* HĐ có chủ đích 

- Thăm nhà vườn. 

- Thí nghiệm chìm – nổi. 

- VĐCB: Bò trong đường hẹp, TCVĐ: Tìm bạn thân (T4) 

- Quan sát hiện tượng thời tiết. 

- Tập bày mâm ngũ quả Trung Thu. 

 

* Trò chơi: 

- TCVĐ: Hai lá một hoa 

- TCDG: Rồng rắn lên mây. 

- TCVĐ: Chú khỉ thông minh 

- TCVĐ: Đập bóng 

* Giao lưu TCVD: Đi qua cầu với lớp B1  



 

Hoạt động chơi góc 

Hoạt động chơi: 

* Góc trọng tâm: Góc gia đình:; Kỹ năng sử dụng bát, thìa, cốc đúng cách (T1); Làm 

sách tranh về trường học của bé (T2); Làm đồ chơi bé thích (T3) ;Trang trí đèn lồng 

(T4) 

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

+ Góc gia đình: Bé cùng nấu ăn , dạy trẻ cách sử dụng bát, đĩa, thìa. 

+ Góc bán hàng: Tập làm bác bán hàng, học cách mời khác vào mua hàng, bán mặt 

hàng trong ngày Tết Trung Thu. 

+ Góc xây dựng: Chuẩn bị các đồ dùng, đồ chơi và mô hình trường mầm non, hướng 

dẫn trẻ cách cùng nhau chơi nhóm. 

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

- Góc khám phá: Thi xem ai nhanh, chọn đúng đồ dùng trong trường mầm non, chọn đồ 

dùng cho bác cấp dưỡng, tìm hiểu các hoạt động diễn ra trong ngày Tết Trung Thu 

thông qua tranh ảnh. 

- Góc học tập: sắp xếp theo mẫu, chơi sáng tạọ, chơi với hình và màu, làm bài tập cô 

thiết kế về hình và màu, xếp que, hột hat, khuy theo màu, tạo hình. 

- Góc sách, chữ cái:Sưu tầm tranh ảnh, làm sách về đồ dùng trong trường mầm non, 

nhắc trẻ bỏ rác đúng nơi quy định  

- Góc văn học: kể chuyện theo tranh, làm sách truyện, tập kể truyện với rối que, tập giở 

sách. Thơ: Lời chào 

- Góc nghệ thuật: Tô màu cô và bé, tô màu trường mầm non của bé, tô màu đèn ông 

sao, in hình tròn, hình vuông ,biểu diễn các bài hát về trường lớp “ Vui đến trường, Cô 

và mẹ…”, hát theo giai điệu, lời ca của bài hát quen thuộc . Dạy trẻ cùng chơi với bạn 

trong các nhóm nhỏ (MT70)  
 

MT70 

Hoạt động ăn, ngủ, 

vệ sinh 

Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh cá nhân: 

-Tập rửa tay bằng xà phòng, đi vệ sinh đúng nơi quy định, sử dụng đồ dùng vệ sinh 

đúng cách. 

- Sử dụng bát, thìa, cốc đúng cách.  

MT10, 

MT12 



- Thực hiện các thói quen văn minh trong khi ăn. 

- Nhận biết một số nguy cơ không an toàn khi ăn uống. 

- Nói tên món ăn thực phẩm thông thường và ích lợi của chúng đối với sức khỏe. 

- Trẻ biết ăn để chóng lớn, khỏe mạnh và chập nhận nhiều loại thức ăn khác nhau. 

(MT10)  
 

- Lắng nghe và trả lời câu hỏi của cô và các bạn (MT12)  
 

Hoạt động chiều 

TUẦN 1 

- Ôn: Kỹ năng cởi giày dép, đi giày dép và cất giày dép 

- Thơ: Mèo con đi học 

- Rèn trẻ cất đồ chơi gọn gàng, ngăn nắp. Dạy trẻ một số nội quy của lớp.  
 

TUẦN 2 

- Trò chuyện với trẻ về cô và các bạn của bé. 

- Ôn :kỹ năng cởi giày dép, đi giày dép và cất giày dép. 

- Dạy trẻ cách chời trò chơi “ Vòng quanh socola”, Dạy trẻ dán chấm tròn trên băng 

giấy.  
 

TUẦN 3 

- Truyện: Vịt con đi học 

- Trò chuyện với trẻ về các cô và các bác trong trường cuả bé, Ôn : Đi cầu thang 

- Ôn kỹ năng bỏ rác đúng nơi quy định, đoán hình thông qua các câu đố.  
 

TUẦN 4 

- Đọc truyện cho trẻ nghe: “ Sự tích chị Hằng” 

- Dạy trẻ cách lộn quần áo. Dạy trẻ đọc bài đồng dao “ Rềnh rềnh ràng rang “ 

- Chơi TC: lộn cầu vồng, chút cha chút chit, dạy trẻ nhận biết một số đồ vật có thể gây 

nguy hiểm ( Làm bài tập toán trang 5)  
 

* Hoạt động cố định hàng tuần: 

 



- Hoạt động lao động, dọn vệ sinh các giá đồ chơi. ( Thứ 4) 

- Nêu gương bé ngoan ( Thứ 6)  
 

Chủ đề - Sự kiện  Chào đón bé đến lớp  
Trường học của bé có 

những ai?  
Đồ chơi của bé  Trung thu   

 


