
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 1 - LỨA TUỔI MẪU GIÁO LỚN 5-6 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.  
 

- Trẻ thực hiện nghi lễ chào cờ thứ 2 đầu tuần. 

- Khởi động: Trẻ đi vận động kết hợp các kiểu đi theo vòng tròn( theo nhạc) 

- Trọng động: Tập các động tác theo nhạc: Em thêm một tuổi 

+ Tay: 2 tay đưa trước lên cao 

+ Bụng: Cúi gập người về phía trước 

+ Chân: Đứng khuỵu gối 

+ Bật: Bật tách khép chân 

- Dân vũ: Baby Shark 

- Điều hòa: Spring time 

* Điểm danh  
 

 

Trò chuyện 

- Cô đón trẻ, hướng dẫn trẻ đến các góc chơi trong lớp. 

+ Trò chuyện với trẻ về con vật nuôi trong gia đình và cách chăm sóc chúng, thức ăn 

của chúng 

+ Trò chuyện với trẻ về các loài côn trùng mà trẻ biết. cho trẻ kể tên? 

+ Trò chuyện vè con vật sống trong rừng, thức ăn, nơi hoạt động, sinh sản của chúng? 

+ Trò chuyện về con vật sống dưới nước....  
 

 

Hoạt động học T2 

Khám phá 

Tìm hiểu quá trình 

phát triển của con gà 

Vận động 

Ném trúng đích nằm 

ngang- Nhảy lò cò  

Khám phá 

Tìm hiểu 1 số con vật 

sống dưới nước 

Vận động 

Bò dích dắc bằng bàn 

tay, cẳng chân qua 5 

MT80, 

MT62, 

MT87, 

MT92, 



(MT80)  (MT27)  hộp- Chuyền bóng. 

(MT5)  

MT48, 

MT27, 

MT33, 

MT61, 

MT5 
T3 

Làm quen với toán 

Ôn số lượng trong 

phạm vi 8  

Làm quen với toán 

Đếm đến 9. Nhận 

biết nhóm có 9 đối 

tượng. Nhận biết chữ 

số 9  

Làm quen với toán 

tách nhóm có số 

lượng là 9 làm 2 

phần. (MT33)  

Làm quen với toán 

Ôn số lượng trong 

phạm vi 9  

T4 

Làm quen chữ viết 

Trò chơi với chữ 

b,d,đ (MT62)  

Làm quen chữ viết 

Tập tô chữ b, d, đ  

Làm quen chữ viết 

Làm quen chữ h, k 

(MT61)  

Làm quen chữ viết 

Trò chơi với chữ h, k  

T5 

Hoạt động tạo hình 

Vẽ con bò  

Hoạt động tạo hình 

Nặn con rùa (MT92)  

Hoạt động tạo hình 

Vẽ con vật mà bé yêu 

thích  

Hoạt động tạo hình 

Xé, dán đàn cá  

T6 

Âm nhạc 

VTTTC: Con chuồn 

chuồn 

Nghe hát: Cò lả 

(MT87)  

Văn học 

Truyện: Ai biết ăn dè 

(MT48)  

Âm nhạc 

Biểu diễn văn nghệ 

"Chào xuân 2021"  

Văn học 

Thơ: Mèo đi câu cá  

Hoạt động ngoài 

trời 

+ Tuần 1 

HĐCMĐ 

- QS thời tiết; Trò chuyện về công việc của bác lao công; bác bảo vệ. QS cây trong góc 

thiên nhiên, QS Cây bưởi 

- TCVĐ: Lộn cầu vồng; Tung và bắt bóng; bánh xe quay; Nhận biết các con vật quen 

thuộc; Chó sói xấu tính. 

- Chơi tự chọn:chơi với đồ chơi trẻ có. 

* Hoạt động tập thể lau dọn đồ chơi trong khu thể chất. 

* Giao lưu TCVĐ với lớp A4 (MT67)  

MT67 



 

+ Tuần 2 

HĐCMĐ 

- QS vườn rau; Tìm hiểu về con vật sống trong rừng. QS cây cảnh trong khu vườn xinh 

xắn. 

- TCVĐ: Lộn cầu vồng; Chi chi chành chành; Tìm đúng nhà; hãy giữ thăng bằng 

- Chơi tự chọn. 

* Hoạt động tập thể chăm sóc cây, nhặt lá… 

* Giao lưu TCVĐ với lớp A5  
 

+ Tuần 3 

HĐCMĐ 

- Quan sát hoa dâm bụt; QS đồ dùng, đồ chơi trong sân trường; QS thời tiết  

- TCVĐ: Bắt bướm; Thỏ xám rửa mặt; Bắt cua bỏ giỏ; Trồng nụ, hoa; Tay cầm tay 

- Chơi tự chọn. 

* Giao lưu TCVĐ với lớp A1  
 

+ Tuần 4 

HĐCMĐ 

- Trò chuyện về công việc của nghề lái xe, thợ may…. QS: cây bưởi. 

- Dạo chơi và nhặt lá ở sân. 

- TCVĐ: Bịt mắt bắt dê; Tung và bắt bóng; Kéo co  

- Chơi tự chọn: chơi với đồ chơi của trẻ. 

* Hoạt động tập thể chăm sóc cây, nhặt lá  

* Giao lưu TCVĐ với lớp A2  
 

Hoạt động chơi góc 

1. Góc trọng tâm: Góc nghệ thuật:  

- Góc Tạo hình: Vẽ thêm những bộ phận còn thiếu, nặn các con vật, làm nhà cho con 

vật, làm con vật từ nguyên liệu, phế liệu đã qua sử dụng. 

- Góc âm nhạc: Hát và biểu diễn các bài hát về vật nuôi trong gia đình, đóng kịch “ Cáo 

MT51 



thỏ và gà trống” 

2. Góc phân vai:  

- Góc bác sỹ: Phòng khám thú y, của hàng bán thực phẩm sạch siêu thị. 

- Góc nấu ăn: Nấu các món ăn gia đình từ các loại thịt gia súc, gia cầm giàu dinh dưỡng  

3. Góc học tập: 

- Góc Toán: Trẻ đếm số con vật thêm bớt cho phù hợp với ô số. Đếm số lượng chân của 

nhóm các con vật và ghi số lượng tương ứng. Cắt số từ lịch,đồ số, xếp khuy, chơi cá 

ngựa…. 

- Góc chữ cái: Đồ chữ cái, sao chép chữ qua khay cát 

- Góc Thư viện: Làm sách cùng cô; Xem sách về 1 số nghề trong xã hội, đọc tranh 

truyện về giữ gìn vệ sinh cơ thể. Đọc truyện, xem tranh ảnh về các dạng địa hình khác 

nhau và thảo luận vì sao động vật có thể sống được trong rừng, ở Bắc cực, hay dưới 

nước, từ đó giúp trẻ hiểu sâu hơn về môi trường sống tự nhiên của động vật và những 

gì động vật cần. 

- Cho trẻ phân loại động vật về nơi sống phù hợp 

4. Góc xây dựng: Xây trại trăn nuôi của bé (T1, T2); Xây dựng công viên, vườn bách 

thú (T 3, ). Làm mô hình khu bảo tồn thiên nhiên cho động vật hoang dã. 

5. Góc kĩ năng thực hành cuộc sống: Dạy trẻ đan nong mốt, tết tóc. 

6.Góc vận động: Ném boling, ném bao cát,tung bong, bật ô, bật vòng… (MT51)  
 

Hoạt động ăn, ngủ, 

vệ sinh 

- Luyện tập vệ sinh cá nhân: + Tự rửa tay bằng xà phòng 

+ Tự chải răng, rửa mặt 

- Biết tên một số món ăn chế biến từ thịt gia cầm, gia súc 

- Thực hiện một số hành vi trong ăn uống: ăn không rơi vãi, mời trước khi ăn, không 

vừa ăn vừa nói.  

- Trẻ biết lau miệng sau khi ăn, lau mặt sau khi ngủ dậy và biết gấp khăn gọn gàng. 

- Nghe kể chuyện: Chú gà trống kiêu căng (MT68)  
 

MT68 

Hoạt động chiều 
* Tuần 1 

+ Thứ 2: Bật xa 50cm- ném xa bằng 1 tay. Chạy 18m 
MT18 



+ Thứ 6: Truyện: Chú dê đen 

- Vận động nhẹ, ăn quà chiều 

- Thảo luận, bàn bạc về các loài động vật nuôi trong gia đình có nuôi những loài động 

vật nào? Đông vật 2 chân là động vật đẻ trứng hay đẻ con?, thức ăn và hoạt động của 

chúng? 

- Làm quen câu chuyện: " Cáo thỏ và gà trống 

- Dạy trẻ nhận biết và không ăm, uống một số thứ có hại cho sức khỏe, không ăn những 

thực phẩm ôi thiu. 

- Dạy bé tìm hiểu số điện thoại nóng: 111, 113, 114, 115 

- Làm vở BTT (bài 14) 

Chơi tự chọn 

- Xếp đồ chơi gọn gàng 

- Liên hoan văn nghệ .  

- NG bé ngoan (MT18)  
 

* Tuần 2 

- Vận động nhẹ, ăn quà chiều  

+ Thứ 2: KP Vòng đời của bướm 

+ Thứ 6: Hát:Thương con mèo- TC: Nhận hình đoán tên bài hát 

- Rèn thói quen vệ sinh: Cất dép đúng nơi qui định, nhận biết kí hiệu trên ca cốc, khăn 

mặt. 

- Đếm đến 10, đếm theo khả năng> Đếm xuôi- đếm ngược. Tạo chữ số bằng các cách 

khác nhau 

- Đọc các số ở xung quanh 

- Dạy trẻ bài thơ “ mèo đi câu cá, Chú bò tìm bạn” 

- Thảo luận về các loài côn trùng, thức ăn, sinh sản lợi ích của chúng? 

-Làm vở BTT (bài 15) 

- Chơi tự chọn 

- Hướng dẫn trẻ lau dọn, vệ sinh các góc chơi. 

Liên hoan văn nghệ .  



- NG bé ngoan  
 

* Tuần 3 

- Vận động nhẹ, ăn quà chiều 

+ Thứ 2: Bật sâu 40cm- TCVĐ: Cáo và thỏ 

+ Thứ 6: Thơ: Chú bò tìm bạn - Luyện tập kỹ năng đánh răng. 

- Thảo lận về động vật sống dưới nước, thức ăn, sinh sản và môi trường sống của 

chúng? 

- Làm quen câu chuyện: " Cáo thỏ và gà trống 

- Làm vở TH: Xé dán đàn cá 

- Chơi tự chọn 

- Hướng dẫn trẻ lau dọn,vệ sinh sắp xếp các góc chơi 

- Liên hoan văn nghệ .  

- NG bé ngoan  
 

* Tuần 4 

- Vận động nhẹ, ăn quà chiều 

+ Thứ 2: Tìm hiểu những con vật có ích 

+ Thứ 6: Múa: “ Chim én mùa xuân”- Nghe hát: Chúc xuân  

- Thảo luận về các loài động vật sống trong rừng. Trong rừng có những loài động vật 

hoang dã nào sinh sống? Các con vật sống ở đâu? Động vật ăn những gì? Loài nào ăn 

thịt, ăn quả, ăn lá? Động vật sống trong rừng có thực sự an toàn không? Chúng gặp 

phải những nguy cơ gì? Chúng ta cần phải làm gì để bảo tồn các loài động vật khỏi 

những nguy cơ đó? 

- Dạy trẻ giữ đầu tóc, quần áo gọn gàng.  

- Dạy trẻ không đi theo, không nhận quà của người lạ khi chưa được người than cho 

phép.  

- Làm quen câu chuyện: " Ai biết ăn dè, , chú dê đen…",  

- Làm vở BTT( bài 7) 

- Chơi tự chọn 



- Hướng dẫn trẻ lau dọn vệ sinh, sắp xếp các góc chơi 

- Liên hoan văn nghệ  

- NG bé ngoan  
 

Chủ đề - Sự kiện  
Động vật nuôi trong 

gia đình  
Côn trùng  

Động vật sống dưới 

nước  
Động vật ở khắp mọi 

nơi   

Đánh giá KQ thực 

hiện 

ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN 

  

  

  

 

ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM HIỆU 

  

  

  

 


