
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 5 - LỨA TUỔI MẪU GIÁO LỚN 5-6 TUỔI - LỚP A4  

Tên giáo viên: Lớp A4  

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: quan tâm đến sức khỏe của trẻ; tiếp tục 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. Cho trẻ nghe các bài hát về quê hương, đất nước, trường lớp. Cho 

trẻ chơi chơi đồ chơi theo ý thích  
 

* Thể dục sáng 

- Khởi động: Đi các kiểu chân và tay theo bài hát: “Baby shark” 

- Trọng động: Tập các động tác theo nhạc bài “12345”, Aerobic “Bống bống bang 

bang” 

+ Hô hấp: Vòng tay từ dưới lên cao và hít thở đều 

+ Tay: Đưa 2 tay sang ngang, ra phía trước. 

+ Chân: Đưa chân ra phía sau, đưa chân vuông góc. 

+ Bụng: Đưa tay cao, gập người tay chạm mũi chân 

+ Bật : Chụm tách chân. 

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

 

Trò chuyện 

- Trò chuyện với trẻ :  

+ Trò chuyện về các vùng miền của đất nước Việt Nam, một số danh lam thắng cảnh 

của các vùng miền, món ăn nổi tiếng ở các vùng miền,... 

+ Trò chuyện về một số đồ dùng để chuẩn bị vào lớp một, một số hoạt động ở lớp 1 

khác với mầm non, trò chuyện về cảm nghĩ của bé khi chuẩn bị lên lớp 1 

+ Trò chuyện về Bác Hồ, sưu tầm tranh, ảnh về Bác Hồ, bé biết gì về Bác Hồ? Tình 

cảm của bé với Bác Hồ như thế nào? 

+ Trò chuyện với trẻ về cảm xúc chuẩn bị lên lớp một, bé biết gì về trường tiểu học? 

 



Bé đã chuẩn bị những gì để lên lớp 1, trường tiểu học khác trường mầm non như thế 

nào?  
 

Hoạt động học 

T2 

Hoạt động tạo hình 

Nghỉ lễ bù 30/4  
 

Vận động 

- VĐCB: Chạy liên 

tục 150m  

- TC: Cướp cờ  
 

Hoạt động tạo hình 

Cắt dán về hình ảnh 

Bác Hồ  
 

Vận động 

Ôn Bật liên tục qua 5 

ô, ném trúng đích 

nằm ngang.  
 

 

T3 

Làm quen với toán 

Nghỉ bù 1/5  
 

Làm quen với toán 

Ôn đo độ dài 1 đối 

tượng bằng các đơn 

vị đo khác nhau  
 

Làm quen với toán 

Ôn đếm và nhận biết 

số lượng trong phạm 

vi 10, đếm theo khả 

năng  
 

Làm quen với toán 

Ôn nhận biết, phân 

biệt 4 khối: khối cầu, 

khối trụ, khối vuông, 

khối chữ nhật  
 

T4 

Khám phá 

Khám phá về biển 

Việt Nam  
 

Khám phá 

Một số đồ dùng học 

tập khi vào lớp 1 

(Hoạt động dạy trên 

bảng tương tác)  
 

Khám phá 

Bác Hồ kính yêu  
 

Khám phá 

Trường tiểu học.  
 

T5 

Văn học 

Truyện: Sự tích Hồ 

Gươm  
 

Âm nhạc 

- VĐ: "Cháu vẫn nhớ 

trường mầm non" 

- NH:" Đi học" 

- TC: Ai nhanh nhất  
 

Văn học 

Thơ: Bác Hồ - Người 

cho em tất cả  
 

Âm nhạc 

DH: Tạm biệt búp bê 

thân yêu 

NH: Mùa hạ và 

những chùm hoa 

nắng  

TC: Ô của bí mật  



 

T6 

Làm quen chữ viết 

Trò chơi với chữ cái 

g,y,s,x 

(Hoạt động dạy trên 

bảng tương tác)  
 

Làm quen chữ viết 

Trò chơi với chữ cái 

s,x,v,r 

(Hoạt động dạy trên 

bảng tương tác)  
 

Làm quen chữ viết 

Trò chơi với chữ cái 

b,d,đ,p,q  
 

Làm quen chữ viết 

Trò chơi với các chữ 

cái đã học  
 

Hoạt động ngoài 

trời 

* Tuần 1: 

* HĐCCĐ: 

- Quan sát các bồn hoa trên sân trường 

- Quan sát cây xoài 

- Trò chuyện về các loại lá cây trên sân trường. 

* Trò chơi: 

- VĐCB: Tung và bắt bóng bằng 2 tay 

+ TCVĐ: Bịt mắt bắt dê 

- Sàng bóng 

- Cướp cờ 

- Chèo thuyền. 

* Giao lưu các TCVĐ (Gánh quả, Ném vòng cổ chai, nhảy bao bố) với lớp A1  
 

* Tuần 2:  

* Hoạt động có chủ đích 

- Quan sát cây bưởi 

- Quan sát cây thiết mộc lan 

- Quan sát cây hoa mười giờ 

- Tham qua trường tiểu học Sài Đồng 

* Trò chơi: 

- Chuyền bóng  

- Quạt bong 

 



- Đánh gôn 

- Kéo co 

- Cướp cờ 

* Giao lưu các TCVĐ (Kéo co, Chuyền bóng, nhảy bao bố) với lớp A3  
 

* Tuần 3: 

* Hoạt động có chủ đích 

- Quan sát bầu trời mùa hè 

- Quan sát khu vui chơi ngoài trời 

- Quan sát các loài hoa trên sân trường 

* Trò chơi:  

- Bài tổng hợp: Bật chụm tách chân, ném trúng đích nằm ngang, chạy 12m  

- Bịt mắt bắt dê. 

- Sàng bong 

- Ném vòng cổ chai 

* Giao lưu các TCVĐ (Cặp đôi hoàn hảo, kéo co, đi trên cầu gánh quả)với lớp A2  
 

* Tuần 4: 

* HĐCCĐ: 

- Quan sát và cảm nhận thời tiết khi chuyển sang mùa hè 

- Quan sát cây hoa hồng 

- Quan sát cây dừa cảnh 

- Quan sát các loại lá cây. 

* TCVĐ:  

- Bật liên tục qua 5 ô. 

- Chuyền bóng qua chân. 

- Chèo thuyền. 

- Rồng rắn lên mây. 

* Giao lưu các TCVĐ (Kéo co, Chuyền bóng, nhảy bao bố) với lớp A3  
 



Hoạt động chơi góc 

Nhắc nhở trẻ thể hiện sự thân thiện, đoàn kết với bạn bè, hòa đồng với bạn trong nhóm 

chơI, biết chia sẻ đồ dùng, đồ chơi, quan tâm đến sự công bằng trong nhóm, cô giúp trẻ 

phân nhóm chơI theo sở thích; Khi chơI ở các góc không nói quá to, nói vừa nghe, rõ 

ràng để trao đổi và chỉ dẫn bạn trong nhóm.  

* Góc trọng tâm: Vẽ và làm cờ của một số nước trên thế giới(T1), Xây trường tiểu học 

(T2), Trang trí cờ hoa bằng các chữ cái đã học (T3), Thiết kế tủ quần áo có cửa tủ đóng 

mở được (T4) 

* Hoạt động thay thế: 

- Tuần 1 (Thứ 2): Thay thế HĐ góc bằng HĐ nhảy dân vũ rửa tay tại sảnh tầng 1 

- Tuần 2 (Thứ 2): Thay thế HĐ góc bằng HĐ hát đối đáp tại sảnh tầng 1 

- Tuần 3 (Thứ 2): Thay thế HĐ góc bằng HĐ nhảy cha cha tại sảnh tầng 1 

- Tuần 4 (Thứ 2): Thay thế HĐ góc bằng HĐ chăm sóc các bồn hoa dưới sân trường: 

tưới nước, nhổ cỏ 

- Góc phân vai:  

+ Góc gia đình: Đi mua sắm và nấu các món yêu thích, đi khám bác sĩ... 

+ Góc bác sĩ: Khám bệnh theo yêu cầu, tư vấn sức khỏe và dịch bệnh… 

+ Góc bán hàng: cửa hàng tạp hóa: bán bánh kẹo, sữa, rau, củ, quả, tập mớ rau, gói 

hoa.... 

- Góc xây dựng: Xây khu trung cư, Xây trường tiểu học, Xây lăng Bác Hồ, Xây khu 

nghỉ dưỡng 

- Góc học tập: 

+ Góc toán: In đồ hình, chữ số, nhận biết chữ số đó học, đo các đồ dựng trong lớp bằng 

1 đơn vị đo, làm bài tập toán; trò chơi với các hình khối 

+ Góc khám phá : Lựa chọn đúng những lợi ích do biển mang lại, Sắp xếp đúng thứ tự 

của 3 miền đất nước, vẽ và làm cờ của 1 số nước trên thế giới. Tìm những đồ dựng cần 

thiết khi vào lớp 1, sưu tầm và làm album ảnh Bác Hồ... 

+ Góc chữ cái: Trò chơi: Truy tìm chữ cái - Nhận dạng được chữ cái trong bảng chữ 

cái tiếng Việt, vẽ chữ, in chữ, tô mầu các chữ cái rỗng, tập ghép từ theo mẫu, trang trí 

cờ hoa từ những chữ cái đó học... 

+ Góc thư viện : Kể chuyện theo tranh: “Thánh Gióng”, tập giở sách đúng cách, xem 

 



sách, báo, truyện theo ý thích, Truyện: Cây bút chì (T2), Truyện: Lan đến trường tiểu 

học(T4) 

- Góc nghệ thuật: 

+ Góc âm nhạc: Biểu diễn với nhạc cụ các bài hát về Quê hương, đất nước, Bác Hồ, 

trường tiểu học: Quê hương tươi đẹp, Việt Nam ơi, Đêm qua em mơ gặp Bác Hồ 

+ Góc tạo hình: Làm gara ô tô (Dự án steam: Làm gara ô tô) (T2), Vẽ theo ý thích 

(T4); Vẽ Hồ Gươm, vẽ cảnh Hà Nội, vẽ các đồ dùng lớp 1, Làm và trang trí khung ảnh 

Bác Hồ, Vẽ trường tiểu học 

+ Góc steam: Xem tranh ảnh, vẽ bản thiết kế, thực hiện sáng tạo và thử nghiệm sản 

phẩm với các dự án: Làm Robbot (T1), làm gara ô tô (T2), làm tranh đóng đinh(T3), 

làm tủ quần áo có cửa tủ đóng mở được(T4) 

- Góc thực hành cuộc sống: Rèn cho trẻ một số kỹ năng tự phục vụ 

KNTPV: Ôn lại một số KN tự phục vụ đã học: Đóng mở đai da, vắt khăn ướt, cắt dưa 

chuột, mời trà rửa cốc, đánh giày…  
 

Hoạt động ăn, ngủ, 

vệ sinh 

- Luyện tập rửa tay bằng xà phòng, đi vệ sinh đúng nơi quy định, sử dụng dò 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 hàng ngày, nhận biết một số thực phẩm thông thường và ích lợi của 

chúng đối với sức khỏe 

- Cho trẻ nghe hát ru vào đầu giờ ngủ  
 

 

Hoạt động chiều 

* Tuần 1: 

- DH: Yêu Hà nội 

+ NH: Một trái tim hồng 

+ TC: Hát theo hình vẽ 

- Xem video một số việc có thể gây nguy hiểm: nghịch những vật sắc nhọn (dao, dĩa, 

que nhọn…), nghich ổ điện, nghich bếp ga… 

- Tìm hiểu về Robbot (Dự án steam: Làm robbot) 

 



- Trò chuyện về việc phòng tránh dịch bệnh Covid 

- Trò chuyện về kỹ năng khi đi trên tàu xe  
 

* Tuần 2:  

- Cho trẻ quan sát, tìm và phát âm các chữ cái đã học có trong lớp  

- Lao động tập thể: Lau lá cây hành lang tầng 3 

- Làm bài tập nhận biết: không uống nước lã, ăn quà vặt ngoài đường… 

- Quan sát hình ảnh , trò chuyện, gợi ý để trẻ kể những nơi công cộng trẻ biết  

- Tìm hiểu về gara ô tô (Dự án steam: làm Gara ô tô)  
 

* Tuần 3: 

- Ôn các bước rửa tay bằng xà phòng, khi nào cần phải rửa tay  

- VĐ: Đêm qua em mơ gặp Bác Hồ 

+ NH: Ai yêu nhi đồng bằng Bác Hồ Chí Minh 

+ TC: Hái hoa 

- Xem video và trò chuyện về việc: Chấp nhận sự khác biệt giữa người khác với mình 

- Hướng dẫn cách đóng đinh, một số lưu ý khi đóng đinh (Dự án steam: Làm tranh 

đóng đinh) 

- Lao động tập thể: Sắp xếp đồ dùng đồ chơi trong lớp  
 

* Tuần 4: 

- Trao đổi với trẻ về cách ứng xử văn minh  

- Trò chơi: Phóng viên nhí  

- Giải câu đố về cỏc loại rau, củ, quả.  

- Lao động tập thể: Lau đồ chơi 

- Dạy trẻ những hành vi lễ phép (Đưa bằng hai tay, nhận bằng hai tay…)  
 

Chủ đề - Sự kiện  Việt Nam mến yêu  
Đồ dùng khi bé vào 

lớp 1  
Bác Hồ kính yêu  Ôn tập   

Đánh giá KQ thực 

hiện 
ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN 



1. Mục tiêu, nội dung: 

- Các mục tiêu, nội dung đưa ra phù hợp với trẻ, phù hợp với các chủ đề sự kiện 

2. Chuẩn bị: 

- Giáo viên chuẩn bị đầy đủ các đồ dùng, dụng cụ cho các hoạt động của các con 

3. Tổ chức hoạt động: 

- Cô giáo tổ chức đầy đủ các hoạt động cho các con theo kế hoạch: hoạt động học, hoạt động 

ngoài trời, hoạt động chiều... 

4. Kỹ năng trẻ: 

- Kỹ năng của trẻ trong các hoạt động trên lớp khá tốt 

  

  

  

 

ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM HIỆU 

  

  

  

 

 


