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

Tên giáo viên: Lớp C3  

Thời gian/hoạt động 
Tuần 1 

Từ 04/04 đến 08/04 

Tuần 2 

Từ 11/04 đến 15/04 

Tuần 3 

Từ 18/04 đến 22/04 

Tuần 4 

Từ 25/04 đến 29/04 

Mục tiêu 

thực hiện 

Đón trẻ, thể dục 

sáng 

* 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 “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 ích lợi của nước trong sinh hoạt hằng ngày: Nước dùng để làm 

gì? Không có nước chúng ta có sống được không? Giáo dục trẻ tiết kiệm và bảo vệ 

nguồn nước. 

- Trò chuyện với trẻ về ngày Giỗ tổ Hùng Vương: Ngày 10/3 là ngày gì? Ý nghĩa của 

ngày 10/3? Hoạt động diễn ra trong ngày Giỗ tổ Hùng Vương. Giáo dục trẻ long kính 

trọng và biết ơn Vua Hùng. 

- Trò chuyện với trẻ về mùa hè: Con thấy trời hôm nay như nào? Có nắng, nóng 

không? Mùa hè các con mặc quần áo như thế nào? Các con đuộc đi nghỉ mát những 

đâu?Giáo dục trẻ khi đi nghỉ mát phải đi cùng người lớn, không ra biển 1 mình. 

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

trao đổi về việc khi đi ra ngoài trời nắng các con phải làm gì?  
 

 



Hoạt động học 

T2 

Âm nhạc 

- Nghe hát "Em yêu 

mùa hè quê em  

- TCAN: Nghe âm 

thanh tự nhiên  
 

Âm nhạc 

- Dạy hát "Cho tôi đi 

làm mưa với" 

- Nghe hát: “Hạt mưa 

và em bé  
 

Âm nhạc 

- Dạy hát: Cháu vẽ 

ông mặt trời. 

+ Nghe hát: Đón mùa 

hè vui  
 

Âm nhạc 

- Dạy hát: Cho tôi đi 

làm mưa với 

- Nghe hát: Mưa 

nắng hạ 

-Trò chơi: Ai nhanh 

hơn  
 

 

T3 

Làm quen với toán 

Ôn ghép tương ứng 

1:1  
 

Làm quen với toán 

So sánh số lượng 2 

nhóm đối tượng 

trong phạm vi 5  
 

Làm quen với toán 

Nhận biết và phân 

biệt hình vuông, hình 

chữ nhật  
 

Làm quen với toán 

Nhận biết màu xanh, 

đỏ vàng, đen, trắng  
 

T4 

Văn học 

Truyện: Bé thử đoán 

xem nào.  
 

Văn học 

Rèn nề nếp  
 

Vận động 

- VĐCB: Tung bắt 

bóng với người đối 

diện khoảng cách 2,5 

m  

+ TCVĐ: Bò chui 

qua vòng  
 

Văn học 

Thơ: Thỏ con và mặt 

trăng  
 

T5 

Khám phá 

Ngày và đêm  
 

Khám phá 

Rèn nề nếp  
 

Khám phá 

Bé đi tắm biển  
 

Khám phá 

Tìm hiểu về ông mặt 

trời 

(Bài giảng UD BTT)  
 



T6 

Hoạt động tạo hình 

Vẽ mưa và tô màu 

cái ô  
 

Hoạt động tạo hình 

Rèn nề nếp  
 

Hoạt động tạo hình 

Vẽ phao và tô cảnh 

biển 

(Bài giảng ứng dụng 

BTT)  
 

Hoạt động tạo hình 

Vẽ ông mặt trời buổi 

sáng  
 

Hoạt động ngoài 

trời 

Tuần 3: 

* HĐ có chủ đích 

- Quan sát lá cây hoa sữa 

và lá cây cọ. 

- Quan sát lá một số loại 

cỏ. 

- Quan sát một số loại hoa 

hồng. 

- Quan sát cây xoài 

- Thăm nhà vườn. 

* Trò chơi: 

-TCVĐ: Gia đình 

- TCVĐ: Bạn nào khéo 

nhất 

- TCVĐ: Bật qua suối 

nhỏ. 

- TCVĐ: Mèo và chim sẻ  
 

Tuần 4: 

* HĐ có chủ đích 

- Quan sát thời tiết 

- Thí nghiệm chìm - nổi 

- Quan sát cây hoa hồng 

- 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  
 

Hoạt động chơi góc 

* Góc trọng tâm: Góc XD: XD Công viên nước (T3), Góc KP: Thí nghiệm cái gì tan 

trong nước (T4). 

- TCDG: Cướp cờ ( Tuần 3/ Thứ 4) 

- Tham quan vườn rau( Tuần 4/ Thứ 6) 

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

bệnh chân tay miệng, 

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:, Vườn thú (T4),,Xây dựng vườn hoa mùa hạ (T4) 

- Góc học tập: 

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

nhóm trang phục theo 

mùa. 

 



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

mẫu, xếp hình sáng tạo, 

sắp xếp theo kích thước to dần, nhỏ dần, cao dần. 

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

câu chuyện " Giọt nước 

tý xíu", làm sách tranh về màu hè, nước và các hiện tượng tự nhiên. 

- 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, xé dán ông mặt trời, 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 bài tập gấp khăn, sử dụng bình nước, 

cốc thực hiện kỹ năng 

sót nước.  
 

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 3: 

- Truyện “Chú đỗ con” 

- Dạy trẻ kỹ năng sử dụng kéo 

- Trò chuyện với trẻ về 

mùa hè. 

- VĐCB: Chuyền bóng sang bên phải theo hàng ngang 

+ TCVĐ: Ô tô và chim sẻ  

 



 

* Hoạt động cố định hàng tuần: 

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

- Nêu gương bé ngoan ( Thứ 6)  
 

Tuần 4 

- Dạy trẻ kỹ năng nhận 

biết biểu hiện khi bị bệnh 

thủy đậu 

- VĐCB: Tung bắt bóng với người đối diện khoảng cách 2,5 m  

+ TCVĐ: Bò chui qua vòng 

- Trò chuyện, hướng dẫn 

trẻ khi đi chơi vườn thú.  
 

Chủ đề - Sự kiện  
Ngày Giỗ Tổ Hùng 

Vương  
Trò chuyện về mùa hè  Nước để làm gì?  Hiện tượng mưa nắng   

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 thục 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, Tuệ An, 

Mỹ Uyên 

  

  

  

 

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. 

- Lưu ý: Lớp tiếp tục tổ chức các hoạt động rèn kỹ năng cho trẻ 

  

  

  

 

 


