
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 5 - LỨA TUỔI MẪU GIÁO BÉ 3-4 TUỔI - LỚP C3  

Tên giáo viên: Lớp C3  

Thời gian/hoạt động 
Tuần 1 

Từ 02/05 đến 06/05 

Tuần 2 

Từ 09/05 đến 13/05 

Tuần 3 

Từ 16/05 đến 20/05 

Tuần 4 

Từ 23/05 đến 27/05 

Mục tiêu 

thực hiện 

Đón trẻ, thể dục 

sáng 

* Cô đón trẻ: Cô trò chuyện với phụ huuynh 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 “1, 2, 3 4, 5”, Aerobic “Bống bống bang 

bang” 

- Hô hấp: Thổi nơ. - 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: 

- Trò chuyện với trẻ về các danh lam thắng cảnh của Hà Nội. Các con đã được đi chơi 

Hà Nội chưa? Các con được đi những đâu? ở Hà Nội có những danh lam thắng cảnh 

nào? ( lăng Bác, Chùa một Cột, Văn Miếu Quốc tử Giám). Cho trẻ xme video về các 

danh lam thắng cảnh khác ở Hà Nội. 

- Cô cho trẻ trò chuyện về 1 số món ăn đặc trưng ở hà Nội, đặc biệt là Phở Hà Nội. 

Giới thiệu các nguyên liệu để làm nên món phở. Cho trẻ xem video chế biến nấu món 

Phở Hà nội. 

- Trò chuyện với trẻ về bác Hồ, về tình cảm của Bác đối với các em thiếu nhi. Cho trẻ 

nghe các bài hát về bác Hồ.  
 

 

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

 



Nghỉ lễ  
 

- VĐ: Đố bạn 

- Nghe hát: Tôm, cua 

cá thi tài. 

- TC: Nhìn hình ảnh 

đoán tên bài hát.  
 

- Dạy hát: Ai yêu bác 

Hồ Chí Minh 

+ Nghe hát: Nhớ ơn 

bác 

+ Trò chơi: ô của bí 

mật. 

(Bài giảng UDBTT)  
 

Ôn tập  
 

T3 

Làm quen với toán 

Nghỉ lễ  
 

Làm quen với toán 

- Dạy trẻ nhận ra quy 

tắc sắp xếp và sao 

chép theo mẫu có sẵn 

( 2 đối tượng)  
 

Làm quen với toán 

Ôn sắp xếp theo quy 

tắc (2 đối tượng)  
 

Làm quen với toán 

Ôn tập  
 

T4 

Khám phá 

Em yêu cờ tổ quốc  
 

Khám phá 

Những món ăn đặc 

trưng của HN  
 

Khám phá 

Bác Hồ kính yêu  
 

Khám phá 

Ôn tập  
 

T5 

Vận động 

- VĐCB: Bò chui 

qua cổng có mang 

vật trên lung. 

+ TCVĐ: Tung bắt  
 

Văn học 

Thơ: Bác Hồ của em  
 

Vận động 

- VĐCB: Bật tiến về 

phía trước. 

+ TCVĐ: Chi chi 

chành chành  
 

Văn học 

Ôn tập  
 

T6 

Hoạt động tạo hình 

Tô màu lá cờ Việt 

Nam 

Hoạt động tạo hình 

Tô nét con đường  
 

Hoạt động tạo hình 

Trang trí ảnh Bác Hồ  
 

Hoạt động tạo hình 

Ôn tập  
 



( Bài dạy có SD 

BTT)  
 

Hoạt động ngoài 

trời 

Tuần 1: 

* HĐ có chủ đích 

- Quan sát chậu hoa sen cạn 

- Quan sát thời tiết. 

- Quan sát hoa mười giờ. 

- Quan sát cây xoài 

* Trò chơi: 

- TCVĐ: Bông hoa đẹp 

nhất 

- TCVĐ: Đá bóng vào 

gôn 

- TCVĐ: Ếch ộp 

- TCDG: Rồng rắn lên 

mây  
 

Tuần 2: 

* HĐ có chủ đích 

- Quan sát thời tiết 

- Quan sát lá xoài. 

- Quan sát cây xoài 

- Quan sát hoa sen cạn 

- Quan sát vườn rau 

* Trò chơi:  

- TCVĐ: kéo cưa lừa xẻ 

- TCVĐ: Mèo và chim 

- TCVĐ: Chuyền bóng 

- TCVĐ: Mèo đuổi chuột  

 



 

Tuần 3:  

* HĐ có chủ đích 

- Quan sát cây hoa hồng 

- Thăm quan nhà bếp. 

- Quan sát hoa đồng tiền 

- Quan sát thời tiết 

- Quan sát cây mít 

* Trò chơi:  

- TCVĐ: Tung bóng 

- TCVĐ: Cáo ơi ngủ à 

- TCVĐ: Mèo đuổi chuột 

- TCVĐ: Thỏ tìm chuồng  
 

Hoạt động chơi góc 

* Góc trọng tâm: * Góc trọng tâm: Góc tạo hình: tô màu 1 số bức tranh danh lam thắng 

cảnh ở Hà Nội(T1); Góc gia đình: nấu Phở - món ăn đặc trưng ở hà Nội(T2): Góc xây 

dựng: Xây lăng Bác(T3) 

*Hoạt động thay thế: Giao lưu với lớp C5 

- Tập một số động tác Yoga (Tuần 1/ Thứ 5) 

- Giao lưu khiêu vũ ( Tuần 3/ Thứ 6) 

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

+ Góc gia đình: Đi chợ, lựa chọn các nguyên liệu để làm món Phở, nấu món Phở hà 

Nội 

+ Góc bác sĩ: Khám sức khỏe định kỳ cho bệnh nhân, tuyên truyền phòng chống bệnh 

thủy đậu, 

thủy đậu. 

+ 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 tháp rùa (T1), xây đường phố hà Nội (T2), xây lăng Bác (T3) 

 



- Góc học tập: Chơi các đồ chơi liên quan tới màu ở góc toán. Tô màu theo quy tắc cho 

trước, sắp xếp theo quy tắc 1 -1 với những đồ dùng sẵn có. 

+ Góc văn học: Làm sách , tranh , ảnh về các danh lam thắng cảnh 

+Truyện: Khen các cháu (Tuần 3) 

- Góc nghệ thuật: 

+ Góc âm nhạc: Hát và vận động các bài hát về quê hương đất nước. về Bác Hồ. 

+ Góc tạo hình: Tô màu tranh các danh lam, thắng cảnh Hà Nội. 

- Góc kỹ năng thực hành cuộc sống: thực hành bài tập gấp khăn, sử dụng bình nước, 

cốc thực hiện kỹ năng 

sót nước. 

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

+ Góc tạo hình: Tô màu tranh các danh lam, thắng cảnh Hà Nội.  
 

+ Góc bác sĩ: Khám sức khỏe định kỳ cho bệnh nhân, tuyên truyền phòng chống bệnh 

thủy đậu, 

thủy đậu.  
 

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. 

- 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. 

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

 

Hoạt động chiều 

Tuần 1: 

- Truyện: Truyền Thuyết “vua Hùng dạy dân cấy lúa”. 

- Ôn: : Cách đóng mở cửa  
 

Tuần 2: 

- Xem vi deo , hình ảnh nổi tiếng của đất nước Việt Nam. 

 



- VĐCB: Chuyền bóng theo hàng dọc. 

+ TCVĐ: Xin lửa  
 

Tuần 3: 

- Hát, vận động những bài hát về Bác. 

- Dạy: Cách đứng lên và ngồi xuống  
 

* Hoạt động cố định hàng tuần: 

- Lau dọn, vệ sinh các giá đồ chơi cùng cô. (Thứ 4) 

- Nêu gương bé ngoan ( Thứ 6)  
 

Chủ đề - Sự kiện  Bé yêu Hà Nội  
Những món ăn đặc 

trưng của Hà Nội  
Bác Hồ Kính Yêu  Ôn tập   

Đánh giá KQ thực 

hiện 

ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN 

1. Mục tiêu, nội dung: 

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

- Các nội dung nâng cao đảm bảo trẻ có thể thực hiện tốt. 

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

 

2. Chuẩn bị: 

- Giáo viên đã chuẩn bị đầy đủ đồ dùng, phong phú, chất liệu, phối hợp với giờ dạy 

- Giáo viên có sử dụng một số phần mền, CNTT trong các tiết dạy 

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

3. Tổ chức hoạt động: 

- Giáo viên đã thực hiện đầy đủ các hoạt động trong tháng, tào được hứng thú cho trẻ 

- Đã phân công giáo viên chia nhóm và tổ chức đạt hiệu quả tốt 

4. Kỹ năng trẻ: 

- Trẻ có kỹ năng thực hiện từng nội dung 

- Trẻ thực hiện tốt các kỹ năng. 

- Tăng cường dạy và rèn kỹ năng mọi lúc, mọi nơi. 



5. Đánh gái trẻ: 

- Trẻ có nề nếp học, hứng thú tham qua các hoạt động, tích cực,  

- Một số trẻ có kỹ năng vượt trội khi tham gia các hoạt động như:Tuấn Minh, Trúc Vy, Gia Bảo, 

Phúc Duy, Anh Minh 

  

  

  

 

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 giáo án dạy học theo kế hoạch đã xây dựng. Giáo án đúng phương pháp, chi tiết. 

- Thực hiện đánh giá ngày, đánh giá cuối tháng đúng tiến độ 

  

  

  

 

 


