
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 1 - LỨA TUỔI MẪU GIÁO NHỠ 4-5 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:  

+ Hướng dẫn trẻ cất đồ dùng cá nhân 

+ Gợi ý trẻ tham gia các hoạt động ở các góc gắn với chủ đề 

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

- Khởi động:Trẻ đi vòng tròn kết hợp đi các kiểu kiễng gót, hạ gót, khom lưng, đi 

thường, chạy nhanh, chạy chậm theo nhạc. 

- Trọng động:  

+ Hô hấp : Chú gà trống gọi. 

+ BTPTC: Em thêm một tuổi 

+ Tay : Vỗ 2 tay vào nhau (phía trước, phía sau, trên đầu). 

+ Bụng : 2 tay chống hông, quay người sang trái, sang phải. 

+ Chân : Đứng, lần lượt từng chân co cao đầu gối. 

+ Bật : Bật luân phiên chân trước, chân sau. 

+ Dân vũ: Baby shark 

- Hồi tĩnh: Hít vào thở ra nhẹ nhàng phối hợp với tay.  
 

 

Trò chuyện 

- Trò chuyện với trẻ về một số con vật sống trong gia đình (2 chân), cho trẻ kể tên 1 số 

vật nuôi ở gia đình trẻ 

- Trò chuyện với trẻ về nơi ở, cách sinh sống, thức ăn và một số đặc điểm của các con 

vật sống trong rừng. Nhắc trẻ không lại gần các con vật sống trong rừng khi đi tham 

quan vườn bách thú.  

- Trò chuyện với trẻ về một số con vật sống dưới nước, cách sinh sống, thức ăn và nơi ở 

của các loài động vật sống dưới nước . 

- Trò chuyện về một số loài côn trùng, cách sinh sống , vòng đời phát triển.  
 

 



Hoạt động học 

T2 

Văn học 

Truyện: Ba chú lợn 

con (MT53)  

Vận động 

- Dẫn bóng bằng 2 

tay 

- TCVĐ: Mèo và 

chim sẻ  

Văn học 

Thơ: Mèo đi câu cá  

Vận động 

- Ném xa bằng 1 tay 

- TCVĐ: Nhảy lò cò  

MT53, 

MT28, 

MT93 

T3 

Làm quen với toán 

- So sánh chiều rộng 

2 đối tượng  

Làm quen với toán 

- So sánh chiều rộng 

3 đối tượng  

Làm quen với toán 

Dạy trẻ nhận biết so 

sánh hình vuông - 

hình chữ nhật  

Làm quen với toán 

- Phân biệt hình tròn 

- hình tam giác  

T4 

Khám phá 

- Tìm hiểu một số vật 

nuôi trong gia đình 

(MT28)  

Khám phá 

- Tìm hiểu một số 

con vật sống trong 

rừng  

Khám phá 

- Tìm hiều một số 

con vật sống dưới 

nước  

Khám phá 

- Vòng đời phát triển 

của bướm  

T5 

Âm nhạc 

- NDTT: 

+ Hát: gà trống mèo 

con và cún con 

- NDKH 

+ TC: Đoán tên bạn 

hát  

Âm nhạc 

- NDTT: 

+ VĐMH: Đố bạn 

- NDKH: 

+ Nghe hát: Chú voi 

con ở bản đôn  

Âm nhạc 

- NDTT: 

+ VĐMH: Cá vàng 

bơi 

- NDKH: 

+ Trò chơi: Ai nhanh 

nhất  

Âm nhạc 

Hoạt động biểu diễn 

âm nhạc  

T6 

Hoạt động tạo hình 

- Cắt, gấp dán con gà 

( Mẫu).  

Hoạt động tạo hình 

- Tô nét và tô màu 

con cá ( Mẫu)  

Hoạt động tạo hình 

- Xé dán vảy cá ( 

Mẫu)  

Hoạt động tạo hình 

- Vẽ con côn trùng ( 

Đề tài) (MT93)  

Hoạt động ngoài 

trời 

Tuần 1 

- Quan sát con gà 

- Quan sát con chó 

MT83, 

MT25, 

MT23 



- Quan sát con chim. 

- Đọc đồng dao về các con vật 

- Quan sát thời tiết. 

- Hoạt động lao động vườn trường: chăm sóc cây cảnh, nhặt lá rụng…; Tham quan trải 

nghiệm ở khu vực gần trường. 

- TCVĐ: Mèo bắt chuột, trời nắng trời mưa; Gà gáy vịt kêu; Chú vịt con; Mèo và chim 

sẻ. 

- Giao lưu các TCVĐ cùng lớp MGN B2. 

- Chơi tự chọn (MT83)  
 

Tuần 2 

- Quán sát thời tiết  

- Quan sát tượng con hổ khu vui chơi. 

- Quan sát tượng con hươu cao cổ khu vui chơi. 

- Quan sát cây bưởi 

- Hoạt động lao động vườn trường: chăm sóc cây cảnh, nhặt lá rụng…; Tham quan trải 

nghiệm ở khu vực gần trường. 

- TCVĐ: Thỏ đổi chuồng; Trời nắng trời mưa; Con vỏi con voi, Thả đỉa ba ba; Gấu và 

đàn ong. 

- Giao lưu các TCVĐ cùng lớp MGN B3. 

- Chơi tự chọn (MT25)  
 

Tuần 3 

- Quan sát con cua 

- Quan sát bể cá. 

- Quan sát con ốc 

- Quan sát con tôm 

- Quan sát thười tiết 

- Hoạt động lao động vườn trường: chăm sóc cây cảnh, nhặt lá rụng…; Tham quan trải 

nghiệm ở khu vực gần trường. 



- TCVĐ: Đàn vịt con, Xỉa cá mè; Ếch ộp; Thả đỉa ba ba; Chim bói cá và đàn cá. 

- Giao lưu các TCVĐ cùng lớp MGN B4. 

- Chơi tự chọn  
 

Tuần 4 

- Làm thí nghiệm tan và không tan trong nước. 

- Quan sát kén sâu tại vườn rau. 

- Quan sát tranh con ong. 

- Quan sát vườn rau. 

- Quan sát tranh đàn kiến. 

- Hoạt động lao động vườn trường: chăm sóc cây cảnh, nhặt lá rụng…; Tham quan trải 

nghiệm ở khu vực gần trường. 

- TCVĐ: Mèo đuổi chuột, Tìm nhà, Gấu và đàn ong, Chèo thuyền, Bật vòng. 

- Giao lưu các TCVĐ cùng lớp MGN B2. 

- Chơi tự chọn (MT23)  
 

Hoạt động chơi góc 

* Góc trọng tâm: 

+ Tuần 1- Tuần 2 - Tuần 3: Góc xây dựng 

- Xây dựng vườn thú, xây chuồng trại chăn nuôi; Xây ao thả cá, lắp ráp, ghép hình con 

vật dưới nước. 

+ Tuần 4: Góc tạo hình 

- Làm tổ kén từ nguyên vật liệu giấy, hộp, bìa....  
 

1) Góc phân vai:  

+ Góc nấu ăn: Làm su si, gói nem, rán đậu, nhặt rau, nhặt đỗ. 

+ Góc bác sĩ: Phòng khám bệnh thú y ( chữa bệnh cho các loại vật). 

+ Góc bán hàng: Cửa hàng bán các loại các loại: Bán nước giải khát, bán quần áo cho 

các thú cưng, đồ dùng ,một số món ăn cho vật nuôi...  
 

2) Góc xây dựng:  

MT64, 

MT29 



- Xây dựng vườn thú, xây chuồng trại chăn nuôi; Xây ao thả cá, lắp ráp, ghép hình con 

vật dưới nước..Lắp ráp mô hình.  
 

3) Góc học tập: 

+ Góc toán: In dấu số 1,2,3,4, đồ hình, đồ số, gắn đúng số lượng...Quan tâm đến chữ 

số, số lượng như thích đếm các vật ở xung quanh, hỏi: Bao nhiêu? Là số mấy?...  

+ Đếm trên đối tượng trong phạm vi 10. 

+ Góc thư viện: - Đọc truyện về các loại vật khác nhau: Gà trống và vịt, Chuồn chuồn 

kim, xem tranh ảnh, làm album ảnh kể về một số loại vật. (MT64)  
 

4) Góc nghệ thuật:  

+ Góc tạo hình: “ Cửa hàng làm tranh ảnh”( vẽ và tô màu: Một số con vật sống trong 

rừng ); “ Cửa hàng vật nuôi trong gia đình” ( vẽ, tô màu , cắt, dán quần áo và váy cho 

các con vật nuôi trong gia đình (2 - 4 chân) ); Của hàng bán các loại cá cảnh ( vẽ, cắt, 

dán , tô màu các chú cá) . Cắt, dán, tô màu vòng đời phát triển của bướm . 

+ Góc âm nhạc: Chơi nhạc cụ, nghe âm thanh, nghe hát, múa, vận động những bài hát 

trong tháng. (MT29)  
 

5) Góc thực hành kĩ năng cuộc sống:  

- Trẻ tết tóc, sâu dây giầy, gấp quần áo… 

6) Góc phát triển vận động:  

- Trẻ chơi các trò chơi dân gian lộn cấu vồng, cắp cua bỏ giỏi, lắc bi, thả đỉa ba ba…bật 

ô, ném bóng, đi theo đường ngoằn nghèo.  
 

Hoạt động ăn, ngủ, 

vệ sinh 

- Luyện tập rửa tay bằng xà phòng trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh, khi tay bị lấm bẩn; 

đi vệ sinh đúng nơi quy định, sử dụng đồ dùng vệ sinh đúng cách. (MT9)  
 

- Nói được tên 1 số món ăn hàng ngày (Rau luộc, thịt kho, cá rán, canh, cơm). (MT10)  
 

- Tự rử tay bàng xà phòng, tự lau mặt, đánh răng. (MT11)  
 

MT9, 

MT10, 

MT11 



- Thực hiện các thói quen văn minh trong khi ăn: Tự cầm bát thìa xúc ăn gọn gàng, 

không rơi vãi. Không ăn các thức ăn có mùi ôi, thiu, không uống nước lã.  

- Trò chuyện về các món ăn ở trường mầm non và ích lợi với sức khỏe.  

- Nghe kể chuyện: Vì sao bụng chuồn chuồn lép kẹp. 

- Vận động sau ngủ dậy: “ Vũ điệu rửa tay”  
 

Hoạt động chiều 

Tuàn 1 

- Thứ 2: Vận động: Ném trúng đích bằng 1 tay 

TCVĐ: Tiếp sức 

- Rèn trẻ kỹ năng rửa tay bằng xà phòng, lau mặt , đánh răng và tự biết thay quần áo 

khi bẩn  

- Rèn trẻ kỹ năng so sánh chiều rộng 3 đối tượng. 

- Dạy trẻ vẽ và tô màu con gà trống. 

- Dạy trẻ nặn con gà con 

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

- Văn nghệ cuối tuần. Nêu gương bé ngoan (MT95)  
 

Tuần 2 

- Thứ 2: Dạy thơ: Con cá chép. 

- Dạy trẻ vẽ con voi. 

- Rèn trẻ kỹ năng nhận biết 4 hình 

- Kể truyện: "Tình bạn giữa hổ và mèo".  

- Cho trẻ xem video thế giưới động vật trong rừng. 

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

- Vệ sinh cá nhân chuẩn bị ra về. 

- Văn nghệ cuối tuần. 

- Nêu gương bé ngoan cuối tuần.  
 

Tuần 3 

- Thứ 2: Vận động: Chuyền bắt bóng qua đàu qua chân. 

MT95, 

MT84 



TCVĐ: Kéo cưa lừa sẻ 

- Dạy bài thơ: Chú ngựa bay . 

- Xem video về các con vật sống dưới nước. 

- Chơi, hoạt động theo ý thích ở các góc tự chọn. 

- Dạy trẻ bỏ rách đúng nơi quy định 

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

- Vệ sinh cá nhân chuẩn bị ra về. 

- Nêu gương bé ngoan cuối tuần. (MT84)  
 

Tuần 4 

- Thứ 2: Kể truyện: gà trống và vịt 

- Dạy trẻ hát bài: "Con chuồn chuồn". 

- Xem video về các loài côn trùng. 

- Dạy trẻ vẽ con bướm. 

- Dạy trẻ kỹ năng bật liên tục vào các ô 

- Chơi, hoạt động theo ý thích ở các góc tự chọn: Chơi với đồ chơi theo ý thích, xếp 

hình, tô, vẽ, cắt dán làm đồ chơi 

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

- Văn nghệ cuối tuần. Nêu gương bé ngoan  
 

Chủ đề - Sự kiện  
Một số con vật nuôi 

trong gia đình  

Một số con vật sống 

trong rừng  

Một số con vật sống 

dưới nước  
Một số loài côn trùng   

Đánh giá KQ thực 

hiện 

ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN 

  

  

  

 



ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM HIỆU 

  

  

  

 


