
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 12 - LỨA TUỔI MẪU GIÁO BÉ 3-4 TUỔI - LỚP C3  

Tên giáo viên: Lớp C3  

Thời gian/hoạt 

động 

Tuần 1 

Từ 29/11 đến 

03/12 

Tuần 2 

Từ 06/12 đến 

10/12 

Tuần 3 

Từ 13/12 đến 

17/12 

Tuần 4 

Từ 20/12 đến 

24/12 

Tuần 5 

Từ 27/12 đến 

31/12 

Mục tiêu 

thực hiện 

Đón trẻ, thể dục 

sáng 

Cô gửi nhạc Thể dục sáng cho các con qua zalo nhóm lớp 

* Thể dục : 

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

- Trọng động: Tập các động tác theo nhạc bài “1, 2, 3, 4, 5”, Aerobic “Bống bống bang 

bang 

- Tay: Ra trước - lên cao. - Bụng: Quay người 900 -  

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

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

 

Trò chuyện 

-Trò chuyện về những con vật mà nhà bé nuôi. Cho trẻ xem video về các con vật nuôi 

trong gia đình. GD trẻ thái độ quan tâm. chăm sóc đối với các con vật đó. 

- Cho trẻ xem băng hình hoặc xem tranh ảnh và đàm thoại về các con vật sống trong 

rừng: Nói tên các con vật, 1 số đặc điểm nổi bật của các con vật sống trong rừng. Cô và 

trẻ cùng trò chuyện tìm hiểu về nếp sống của các con vật sống trong rừng. Trò chuyện 

về cách ứng xử đúng khi đi vào vườn thú: Không lại gần những con vật nguy hiểm, 

không ném đá vào các con thú 

- Hỏi trẻ về ngày noel: Ngày noel có ai đến tặng quà? Ông già noel thường mặc quần áo 

màu gì? Cho trẻ xem băng hình về ngày Noel tại trường mầm non Hoa Sữa và đàm 

thoại với trẻ. Trò chuyện về các hoạt động trong ngày Noel 

- Trò chuyện với trẻ về ngày tết dương lịch. Cho trẻ xem video về các hoạt đông trong 

ngày tết dương lịch  
 

 

Hoạt động học T2 
Âm nhạc Âm nhạc Âm nhạc Âm nhạc Âm nhạc 

 



- VĐMH: Con 

gà trống 

- Nghe hát: Chim 

mẹ chim con  
 

- Dạy hát: Đố 

bạn. 

- Nghe: Chú voi 

con ở bản Đôn.  
 

- VĐMH: Cá 

vàng bơi 

- Nghe hát: Chú 

thỏ con  
 

- Dạy hát “ Ông 

già noel” 

- Nghe hát : “ 

Đêm noel”  
 

- Dạy hát : Màu 

hoa 

- Nghe hát: Lý 

cây bông  
 

T3 

Làm quen với toán 

Tạo nhóm theo 

một dấu hiệu.  
 

Làm quen với toán 

Xác định phía 

trước – phía sau 

của bản thân trẻ  
 

Làm quen với toán 

Đếm trên đối 

tượng trong 

phạm vi 3  
 

Làm quen với toán 

So sánh số lượng 

2 nhóm trong 

phạm vi 3  
 

Làm quen với toán 

Đếm, nhận biết 

số lượng 4 trên 

đối tượng.  
 

T4 

Vận động 

VĐCB: Bật qua 

con suối nhỏ 20 -

25 cm 

TCVĐ: Vịt xám 

tìm chuồng  
 

Văn học 

Thơ “ Đàn gà 

con”  
 

Vận động 

VĐCB:Tung 

bóng lên cao và 

bắt bóng bằng 2 

tay  
 

Văn học 

Truyện“ Sự tích 

về ông già Noel”  
 

Vận động 

VĐCB:Đi thay 

đổi tốc độ theo 

hiệu lệnh 

TCVĐ: Kéo co  
 

T5 

Khám phá 

Tìm hiểu con gà 

trống  
 

Khám phá 

Một số con vật 

sống trong rừng  
 

Khám phá 

Tìm hiều con cá 

vàng  
 

Khám phá 

Trò chuyện về 

ngày noel  
 

Khám phá 

Một số loại hoa  
 

T6 

Hoạt động tạo 

hình 

Tạo hình con 

chim ( In ngón 

tay)  
 

Hoạt động tạo 

hình 

Vẽ gà con  
 

Hoạt động tạo 

hình 

Vẽ lá sen và tô 

màu bức tranh  
 

Hoạt động tạo 

hình 

Vẽ bộ lông con 

cừu  
 

Hoạt động tạo 

hình 

Xé dán mắt quả 

dứa  
 



Hoạt động ngoài 

trời 

Giáo viên gửi tới phụ huynh một số nội dung tham khảo như: 

- Quan sát: Ngôi nhà, khu chung cư, vườn hoa, vườn cây, vườn rau….. 

- TCVĐ: Gợi ý phụ huynh có thể cùng trẻ tham gia một số hoạt động như: tung bắt 

bóng, ô tô và chim se, bắt bướm, mèo đuổi chuột  
 

 

Hoạt động chơi 

góc 
  

Hoạt động ăn, 

ngủ, vệ sinh 

Cô quay video gửi tới PH thông qua zalo lớp 

- 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... 

- Nhận biết một số nguy cơ không an toàn của một số đồ dùng như bàn là, phích nước 

nóng... 

- Bé ăn các loại thức ăn khác nhau. 

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

-Vận động nhẹ sau ngủ dậy theo nhạc bài: Đu quay , Nắng sớm, Xoay vòng tay…  
 

 

Hoạt động chiều 

- Giáo viên gửi tới phụ huynh video hoạt động yoga dành cho bé I(Được đăng tải trên 

cổng TTĐT/Góc dành cho bé/ Yoga trẻ em)  
 

 

Chủ đề - Sự kiện  
Nhà bé nuôi con 

gì  

Động vật ở trong 

rừng  

Tôm cua cá sống 

ở đâu  
Bé vui đón Noel  Tết Dương Lịch   

Đánh giá KQ thực 

hiện 

ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN 

1. Mục tiêu nội dung 

- Giáo viên đã lựa chọn và đưa ra mục tiêu phù hợp với trẻ. 

- Các nội dung thực hiện đúng theo ngân hàng lớp, nội dung đa dạng và phong phú. 

- Các nội dung nâng cao đảm bảo trẻ có thể thực hiện được tại nhà. 

2. Chuẩn bị 



- Giáo viên đã chuẩn bị đồ dùng đầy đủ, phong phú với chất liệu phù hợp với hoạt động để quay 

video hướng dẫn trẻ. 

- Đồ dùng phong phú có thể sử dụng nhiểu mục đích đem lại hiệu quả. 

- Giáo viên chuẩn bị đầy đủ trang thiết bị phục vụ các hoạt động giáo dục. 

3.Tổ chức các hoạt động 

- Giáo viên đã gửi đầy đủ video các hoạt động trong tháng tạo được hứng thú cho trẻ.  

- Giáo viên đã có những hướng dẫn cụ thể giúp phụ huynh truy cập vào trang Web của nhà trường 

để có tư liệu hướng dẫn trẻ tại nhà. 

4. Kỹ năng 

- Thông qua các video và hình ảnh của phụ huynh gửi nhận thấy trẻ bước đầu có kỹ năng của các 

bài học. 

5. Đánh giá trẻ 

- Trẻ hứng thú tham gia học thông qua video và phiếu bài tập giấy. 

  

  

  

 

ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM HIỆU 

- Giáo viên lựa chọn hoạt động học phù hợp với độ tuổi, thực hiện đúng theo thời khóa biểu. 

- Thiết kế video dạy học lựa chọn các nội dung trọng tâm, thời gian phù hợp. 

- Giáo viên thiết kế phiếu bài tập của các hoạt động với nội dung ôn luyện phù hợp với mục tiêu 

đưa ra, video có chất lượng tốt. 

  

  



  

 

 


