
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 1 - LỨA TUỔI NHÀ TRẺ 24-36 THÁNG  

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 

+ Cô đón trẻ : Quan tâm đến sức khỏe của trẻ, trạng thái tâm lý, trang phục của trẻ để 

có sự điều chỉnh kịp thời. Quan sát, nhắc nhở trẻ sử dụng 1 số từ chào hỏi lễ phép phù 

hợp với tình huống, thực hiện đúng các nề nếp lấy cất đồ dùng đúng nơi quy định. 

- Động viên trẻ vào các góc chơi : Chơi đồ chơi theo góc, nhóm nhỏ, nghe đọc truyện.  
 

 

Thể dục sáng 

- Khởi động: Làm đoàn tàu nhỏ, đi theo các kiểu chân, đi nhanh, đi chậm, đi thường 

- Trọng động : Trẻ vận động dựa theo nền nhạc bài hát :“ Đu quay” 

- Hồi tĩnh: Đi lại nhàng quanh phòng tập.  
 

 

Chơi - tập có 

chủ định 

T2 

Vận động 

- Ném bóng về phía 

trước 

- TC: Gà trong vườn 

rau  

Vận động 

- Đứng co 1 chân - 

chạy theo hướng 

thẳng  

Vận động 

- Tung bóng qua dây 

- TC: Chim sẻ và ô tô  

Vận động 

- Ném xa về phía 

trước bằng 1 tay 

- TCVĐ: Nu na nu 

nống (MT5)  

MT40, 

MT23, 

MT45, 

MT5, 

MT22 

T3 

Hoạt động nhận biết 

- Con gà - Con vịt 

(MT40)  

Hoạt động nhận biết 

- Con vật to - nhỏ 

(MT23)  

Hoạt động nhận biết 

- Con cá - Con tôm  

Hoạt động nhận biết 

- Con gà - con vịt 

màu vàng ( Ôn màu 

vàng) (MT22)  

T4 

Hoạt động tạo hình 

- Di màu làm ổ rơm  

Hoạt động tạo hình 

- Tô màu con voi  

Hoạt động tạo hình 

- Di màu : Làm mặt 

nước  

Hoạt động tạo hình 

- Tô màu con bướm  

T5 

Âm nhạc 

- Hát: Con gà trống 

Âm nhạc 

- Hát: Voi làm xiếc 

Âm nhạc 

- Hát: Cá vàng bơi 

Âm nhạc 

- Hát: Kìa con bướm 



- Nghe: Đàn vịt con  - Nghe: Chú voi con 

ở Bản Đôn  

- TC: Ai nhanh nhất 

(MT45)  

vàng 

- TC: Ai đoán giỏi  

T6 

Làm quen văn học 

- Truyện: Quả trứng  

Làm quen văn học 

- Thơ: Con voi  

Làm quen văn học 

- Thơ: Con cá vàng  

Làm quen văn học 

- Thơ: Gọi nghé  

Hoạt động ngoài 

trời 

*Tuần 1: 

- QS: Cây hoa mẫu đơn, Thời tiết, Cây cau, Cây bưởi, Đồ chơi ngoài trời. 

- TCVĐ:  

+ Gà trong vườn ra, Lộn cầu vồng,Bóng tròn to, Gieo hạt,Chi chi chành chành 

+ Chơi tự chọn.( Cầu trượt, xính đủ, thú nhúm .... 

*Tuần 2 : 

- QS: Xích đu, Vườn rau, Cây khế, Vườn hoa, Thời tiết. 

- TCVĐ:  

+ Trời nắng trời mưa, Lộn cầu vồng, Tập tầm vông, Rồng rắn lên mây, Gieo hạt 

+ Chơi tự chọn.(Vòng, lá, sỏi....) 

* Tuần 3 : 

- QS: Đồ chơi ngoài trời,Thời tiết trong ngày, Cây cau, Cổng hoa, Cây bưởi. 

- TCVĐ:  

+ Nu na nu nống bóng, Tròn to,Trời nắng trời mưa,Cây cao cỏ thấp,Thi xem đội nào 

nhanh 

+ Chơi tự chọn.( Chơi với dồ chơi trong rân trường) 

* Tuần 4 :  

- QS: Cây hoa mười giờ, Cây lộc vừng, Cây thiết mộc lan, Thời tiết, Vườn rau của bé. 

- TCVĐ:  

+ Chi chi chành chành, Bật qua suối nhỏ, Tập tầm vông,Bóng tròn to, Lộn cầu vồng 

+ Chơi tự chọn.( Chơi với lá, phấn ,đất nặn....)  
 

 

Chơi tập ở các góc 

Góc trọng tậm:  

* Góc HĐVĐV( T1): Rèn cho trẻ kỹ năng xếp chồng (xếp nhà), xếp cạnh (xếp đường 

đi) 

MT24 



* Góc bế em (T2): Xúc cho em ăn, ru bé ngủ, hát cho bé nghe, chơi với đồ chơi nấu ăn, 

xếp quần áo búp bê. 

* Góc chơi với hình và màu (T3) : Bé chơi xếp hình và màu vào đúng nơi quy định 

* Góc kể chuyện:  

+ Xem truyện tranh, truyện có hình ảnh về các con vật nuôi trong gia đình, con vật 

sống trong rừng, con vật sống dưới nước... 

+ Xem tranh truyện: Quả trứng, Con cáo 

+ Sách về đồ chơi của bé. Xem ảnh về một số con vật. 

+ Chơi trò chơi:Xâu hoa lá 

* Góc vận động: (T4) 

+ Vận động tinh: tập vo giấy, chơi đất nặn. 

+ Xâu vòng màu đỏ, chơi với màu nước (in bàn tay, ngón tay, bàn chân) 

+ Chơi theo ý thích các trò chơi: Kéo xe ô-tô, xe cắt cỏ, xe đi siêu thị, chơi nhảy thỏ  

+ Bài tập phát triển tâm vận động: Hai bàn tay xinh, tay để làm gì?, Năm ngón tay 

ngoan, khám phá cơ thể 

* Góc kỹ năng thực hành cuộc sống:(T5 )Trẻ thực hành các kỹ năng cuộc sống: Kéo 

khóa, cài khuy, đóng mở hộp….  

* Góc tạo hình: Tập di màu, dán. Di mầu đồ chơi bé thích, In bàn tay, dán hoa trang trí 

tết. (MT24)  
 

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 . 

- Thực hiện các thói quen văn minh trong khi ăn : Trẻ cầm thìa bằng tay phải tay trái 

giu bát , biết nhặt cơm rơi vãi vao đĩa . 

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

ăn . 

- Nói được tên 1 số thực phẩm quen thuộc khi nhìn thấy vật thật , tranh ảnh thịt cá rau , 

quả . 

- Trò chuyện về không khí ngày tết ở trường mầm non .  
 

 



Chơi - tập buổi 

chiều 

Tuần 1: 

- Cho trẻ tập làm quen với hồ dán, màu, đất nặn 

- Nghe hát: Đàn vịt con, Nhận biết một số con vật nuôi trong gia đình. 

- Rèn kỹ năng khi ăn cơm biết nhặt cơm rơi vãi vào đĩa 

- Hoạt động lao động, sắp xếp đồ dùng đồ chơi. 

- Văn nghệ và nêu gương bé ngoan.  
 

Tuần 2: 

- Bài thơ: Con voi 

- Đồng dao: Dung dăng dung dẻ 

- Rèn kỹ năng mặc quần áo khi trời lạnh. . 

- Hoạt động lao động, sắp xếp đồ dùng đồ chơi. 

- Văn nghệ và nêu gương bé ngoan.  
 

Tuần 3: 

- Cho trẻ tập làm quen với hồ dán, màu, đất nặn. 

- Nhận biết tập nói Con cá - Con tôm 

- Rèn kỹ năng đi vệ sinh đúng nơi quy định. 

- Hoạt động lao động, sắp xếp đồ dùng đồ chơi. 

- Văn nghệ và nêu gương bé ngoan.  
 

Tuần 4: 

- Hát: Sắp đến tết rồi 

- Nghe hát: Mùa xuân ơi. 

- Rèn kỹ năng ngồi ngay ngắn khi học bài. 

- Hoạt động lao động, sắp xếp đồ dùng đồ chơi. 

- Văn nghệ và nêu gương bé ngoan.  
 

 

Chủ đề - Sự kiện  
Con vật nuôi trong gia 

đình  
Voi sống ở đâu?  

Con vật sống dưới 

nước  
Con côn trùng  

 



Đánh giá KQ thực 

hiện 

ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN 

  

  

  

 

ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM HIỆU 

  

  

  

 


