
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 1 - LỨA TUỔI MẪU GIÁO BÉ 3-4 TUỔI  

Thời gian/hoạt 

động 

Tuần 1 

Từ 04/01 đến 08/01 

Tuần 2 

Từ 11/01 đến 15/01 

Tuần 3 

Từ 18/01 đến 22/01 

Tuần 4 

Từ 25/01 đến 29/01 

Mục tiêu 

thực hiện 

Đón trẻ, thể dục 

sáng 

* Cô đón trẻ:  

- Cô đón trẻ ở cửa lớp, âu yếm, ân cần, nhẹ nhàng với trẻ. Chú ý sức khỏe, trạng thái 

tâm lý, trang phục của trẻ để có sự điều chỉnh kịp thời. 

- Trao đổi với PHHS về tình hình của trẻ, nhắc trẻ chào cô, chào bố mẹ. Nhắc trẻ xếp 

dép đúng chiều và cất balo đúng nơi quy định. 

- Cho trẻ nghe các bài hát về: “Một số con vật”. Xem ảnh về các con vật nuôi trong gia 

đình, sống trong rừng, dưới nước : tên, đặc điểm, thức ăn, ... (MT66)  
 

* Địa điểm: Trong lớp học 

- Khởi động: Đi khởi động các kiểu chân theo hướng dẫn và hiệu lệnh của cô giáo. 

- Trọng động: Tập các động tác theo lời bài hát "Em thêm một tuổi" 

+ Tay: Tay đưa trước lên cao 

+ Bụng: Cúi người về phía trước 

+ Chân: Bước chân lên phía trước 

+ Bật: Bật chụm tách tay đưa lên cao 

- Vận động theo nhạc bài "Babyshark" 

- Hồi tĩnh: Cho trẻ làm chim bay nhẹ nhàng quanh lớp.  
 

MT66 

Trò chuyện 

* Trò chuyện với trẻ :  

- Trò chuyện với trẻ về 1 số con vật nuôi trong gia đình (gia cầm, gia súc) 

- Trò chuyện với trẻ về 1 số con vật sống trong rừng, sống dưới nước . 

- Trò chuyện với trẻ về con vật bé biết 

- Trò chuyện về các hành vi lễ giáo, giáo dục trẻ biết nói lời cảm ơn, xin lỗi, chào hỏi lễ 

phép.  
 

 



Hoạt động học 

T2 

Văn học 

Truyện: Cáo thỏ và 

gà trống (MT52)  

Văn học 

Thơ: Rong và cá  

Văn học 

Truyện: Thỏ con ăn 

gì  

Văn học 

Thơ: Mười quả trứng 

tròn  

MT52, 

MT5, 

MT71, 

MT83, 

MT47, 

MT77, 

MT67 

T3 

Âm nhạc 

Hát: Ai cũng yêu chú 

mèo 

TC: Đoán tên bạn hát  

Vận động 

- Chạy liên tục theo 

hướng thẳng 15m 

- TCVĐ: Bắt bóng 

(MT5)  

Âm nhạc 

VĐMH: Voi làm 

xiếc 

NH: Chú voi con ở 

Bản Đôn (MT71)  

Vận động 

- Ném xa bằng 2 tay 

- TCVĐ: Cá sấu lên 

bờ  

T4 

Làm quen với toán 

Ghép đôi  

Làm quen với toán 

Đếm và nhận biết số 

lượng trong phạm vi 

3  

Làm quen với toán 

Gộp 2 nhóm đối 

tượng có tổng là 3 và 

đếm  

Làm quen với toán 

Nhận biết ngày và 

đêm  

T5 

Hoạt động tạo hình 

Vẽ con gà  

Hoạt động tạo hình 

Vẽ lá sen  

Hoạt động tạo hình 

In ngón tay tạo hình 

con chim (MT83)  

Hoạt động tạo hình 

Vẽ bộ lông cừu 

(MT77)  

T6 

Khám phá 

Trò chuyện về một số 

con vật mà bé biết  

Khám phá 

Trò chuyện về một số 

động vật sống dưới 

nước  

Khám phá 

Trò chuyện về một số 

động vật sống trên 

rừng (MT47)  

Khám phá 

Một số loại côn trùng 

(MT67)  

Hoạt động ngoài 

trời 

* Tuần 1: 

- HĐCMĐ:  

+ Quan sát thời tiết trong ngày. 

+Quan sát con gà. 

+ Quan sát cây hoa đồng tiền. 

+ Chơi trò giải câu đố về con vật 

+ Hoạt động lao động vườn trường: chăm sóc cây cảnh, nhặt lá rụng... 

 



- TCVĐ: Chó sói xấu tính, Bóng tròn to, bóng tròn nhỏ, Trốn tìm, Bạn ở đâu?, Tai ai 

tinh 

- Chơi tự chọn  
 

* Tuần 2: 

-HĐCMĐ:  

+ Quan sát ao cá. 

+ Chơi tai góc âm nhạc dưới sân trường 

+ Vẽ phấn trên sân 

+ Quan sát cây quất 

+ Hoạt động lao động vườn trường: chăm sóc cây cảnh, nhặt lá rụng…; 

- TCVĐ - DG: Lộn cầu vồng, trời nắng trời mưa, gieo hạt, trời mưa., Mèo đuổi chuột. 

- Giao lưu vận động với lớp MGB C2 

- Chơi tự chọn  
 

* Tuần 3: 

-HĐCMĐ:  

+ Quan sát giàn mướp 

+ Quan sát hình ảnh các con vật sống trong rừng: voi, hổ, sư tử, gấu...  

+ Chơi với bong bóng 

+ Dán lá cây thành các con vật 

+ Hoạt động lao động vườn trường: chăm sóc cây cảnh, nhặt lá rụng... 

- TCVĐ - DG: Nu na nu nống, trời nắng trời mưa, dung dăng dug dẻ, mèo đuổi chuột, 

Sói ơi, ngủ à 

- Giao lưu giải câu đố với lớp MGB C3 

- Chơi tự chọn.  
 

* Tuần 4: 

- HĐCMĐ:  

+ Trò chuyện về con vật bé biết 



+ Quan sát con chuồn chuồn 

+ Quan sát cây rau cải. 

+ Vẽ phấn trên sân 

+ Hoạt động lao động vườn trường: chăm sóc cây cảnh, nhặt lá rụng… 

- TCVĐ - DG: Cáo và thỏ, rồng rắn lên mây, chi chi chành chành, lộn cầu vồng, gieo 

hạt. 

- Giao lưu TVCĐ với lớp MGB C4 

- Chơi tự chọn.  
 

Hoạt động chơi góc 

* Góc trọng tâm:  

- Xem tranh ảnh , làm sách truyện về các con vật (T1) 

- Cửa hàng bách hoá (T2) 

- In ngón tay tạo thành các con vật (T3) 

- Xây dựng vườn bách thú.(T4) (MT27)  
 

1, Góc phân vai: . Gia đình: nấu ăn. Bán hàng: siêu thị.  
 

2, Góc học học tập:  

+ Góc toán: Gắn hình tương ứng trong phạm vi 3, gắn theo quy tắc, trẻ chơi với hình. 

+ Góc sách: Làm sách cùng cô; xem sách về 1 con vật, quan sát vòng đời của bướm, 

ếch, chuồn chuồn, con gà...  
 

3, Góc xây dựng- Lắp nghép: Nông trại, khu chăn nuôi, ao cá.  
 

4, Góc nghệ thuật:  

+ Góc âm nhạc: Biểu diễn các bài hát : Gà trống, mèo con và cún con; Cá vàng bơi,; Đố 

bạn.... 

+ Góc tạo hình: Vẽ, tô màu, nặn các con vật bé yêu. (MT79)  
 

5, Góc vận động: chơi bowlling, bật ô...  
 

MT27, 

MT79 



6, Góc kĩ năng thực hành cuộc sống: Gấp áo, cuộn tất, chải đầu, buộc tóc…  
 

Hoạt động ăn, ngủ, 

vệ sinh 

- Thực hành: mời cô, bạn khi ăn, ăn từ tốn, không đùa nghịch, không làm rơi vãi cơm. 

Rửa tay, lau mặt trước khi ăn; lau miệng, lau tay, xúc miệng nước muối sau khi ăn. 

- Trò chuyện về món ăn ở lớp hàng ngày 

- Vận động sau ngủ dậy theo nhạc bài hát "Gummy Bear"/ Chú ếch con (MT8)  
 

MT8 

Hoạt động chiều 

* Tuần 1: 

- Thứ 3: Vận động: Ném xa bằng 2 tay. 

- Trò chuyện về 1 số vật nuôi trong gia đình. 

- Rèn kỹ năng cầm kéo và cắt được theo đường thẳng. 

- Làm bài tập toán: Ghép tương ứng (tr.15) 

- Hoạt động lao động: Vệ sinh sắp xếp đồ dùng, đồ chơi, vệ sinh phòng nhóm lớp. 

- Biểu diễn văn nghệ. Nêu gương bé ngoan cuối tuần.  
 

* Tuần 2: 

- Thứ 3: Âm nhạc: Cá vàng bơi 

- Phân loại các con vật sống dưới nước và trên cạn. 

- Rèn trẻ cách cầm bút tô màu. 

- Làm bài tập toán: Nhận biết nhóm số lượng trong phạm vi 3 (tr.11) 

- Hoạt động lao động: Vệ sinh sắp xếp đồ dùng, đồ chơi, vệ sinh phòng nhóm lớp. 

- Biểu diễn văn nghệ. Nêu gương bé ngoan cuối tuần. (MT24)  
 

* Tuần 3:  

- Thứ 3: Vận động: Chạy chậm 60-80m 

- Rèn trẻ cách mở, gấp vở. 

- Làm bài tập toán: Tách 1 nhóm có số lượng 3 thành 2 phần (tr.12) 

- Hướng dẫn trẻ cách sử dụng thìa. 

- Hoạt động lao động: Vệ sinh sắp xếp đồ dùng, đồ chơi, vệ sinh phòng nhóm lớp. 

- Biểu diễn văn nghệ. Nêu gương bé ngoan cuối tuần.  

MT24 



 

* Tuần 4: 

- Thứ 3: Âm nhạc: Con cào cào 

- Nghe truyện: Rùa con tìm nhà 

- TCHT: Dạy trẻ cùng chơi với bạn . 

- Hoạt động lao động: Vệ sinh sắp xếp đồ dùng, đồ chơi, vệ sinh phòng nhóm lớp. 

-Biểu diễn văn nghệ. Nêu gương bé ngoan cuối tuần.  
 

Chủ đề - Sự kiện  Một số con vật bé biết  
Động vật sống dưới 

nước  

Động vật sống trong 

rừng  
Côn trùng  

 

Đánh giá KQ thực 

hiện 

ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN 

  

  

  

 

ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM HIỆU 

  

  

  

 


