
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 4 - LỨA TUỔI MẪU GIÁO LỚN 5-6 TUỔI  

Thời gian/hoạt 

động 

Tuần 1 

Từ 05/04 đến 09/04 

Tuần 2 

Từ 12/04 đến 16/04 

Tuần 3 

Từ 19/04 đến 23/04 

Tuần 4 

Từ 26/04 đến 30/04 

Mục tiêu 

thực hiện 

Đón trẻ, thể dục 

sáng 

* Cô đón trẻ vui vẻ, ân cần, chú ý sức khỏe, trang phục của trẻ để có sự điều chỉnh kịp 

thời. 

- Trao đổi với phụ huynh về giờ đón, nề nếp, quy định của trẻ ở lớp. 

* Thể dục sáng: 

- Thứ 2 đầu tuần cô và trẻ thực hiện nghi lễ chào cờ. 

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

hình 4 hàng dọc 

- Trọng động: Tập các động tác theo nhạc: Con cào cào 

+ Hô hấp: Tiếng còi tàu tu...tu 

+ Tay: 2 tay dang ngang gập sau gáy 

+ Bụng: Cúi gập người về phía trước 

+ Chân: Nâng cao chân gập gối 

+ Bật: Bật tại chỗ 

- Dân vũ: Pikachu 

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

 

Trò chuyện 

- Trò chuyện về thời tiết, đặc điểm của mùa hè và các mùa trong năm. 

- Trò chuyện về các trạng thái và tính chất của nước. 

- Trò chuyện với trẻ về các hiện tượng tự nhiên mà trẻ biết như: bão, lũ lụt, sấm, chớp, 

cầu vồng…..  
 

Trò chuyện, xem video về những nơi nguy hiểm như: hồ ao, ....và biết kêu cứu (MT16)  
 

MT16 

Hoạt động học T2 

Khám phá 

Dùng nước sạch 

Vận động 

Trèo lên xuống 

Khám phá 

Vòng tuần hoàn của 

Vận động 

Đi bước dồn ngang 

MT13, 

MT40, 



đúng cách. (MT13)  thang. Chạy nhấc cao 

đùi  

nước (MT25)  trên ghế thể dục. 

Chuyền nước  

MT90, 

MT94, 

MT37, 

MT25, 

MT73, 

MT96 
T3 

Làm quen với toán 

Nhận biết các ngày 

trong tuần (MT40)  

Làm quen với toán 

So sánh dung tích 3 

đối tượng bằng 1 đơn 

vị đo (MT37)  

Làm quen với toán 

Đo dung tích của một 

đối tượng bằng các 

đơn vị đo  

Làm quen với toán 

Đo dung tích các đối 

tượng bằng 1 đơn vị 

đo  

T4 

Làm quen chữ viết 

Trò chơi với chữ G,Y  

Làm quen chữ viết 

Tập tô chữ G, Y  

Làm quen chữ viết 

Nghỉ lễ 10/3 ( âm 

lịch)  

Làm quen chữ viết 

Trò chơi với chữ S,X  

T5 

Hoạt động tạo hình 

Vẽ biển (MT90)  

Hoạt động tạo hình 

Xé, dán theo ý thích  

Hoạt động tạo hình 

Tạo hình từ lá cây  

Hoạt động tạo hình 

Vẽ trường tiểu học 

(MT96)  

T6 

Âm nhạc 

Hát: Tạm biệt búp bê 

TC: Chuyền dây theo 

nhạc (MT94)  

Văn học 

Thơ: Bình minh 

trong vườn  

Âm nhạc 

VĐ: Nhớ ơn Bác 

NH: Từ rừng xanh 

cháu về thăm lăng 

Bác (MT73)  

Văn học 

Nghỉ lễ 30/4-1/5  

Hoạt động ngoài 

trời 

Tuần 1 

* HĐCMĐ 

- Thổi bong bóng xà phòng 

- Nước lên xuống dốc 

- Gấp thuyền, thả thuyên. 

- Quan sát phong cảnh mùa hè. 

+ TCVĐ: Mưa to, mưa nhỏ; nhảy qua suối; lộn cầu vồng; bịt mắt bắt dê. 

- + Chơi tự chọn: vẽ phấn, chơi các dụng cụ chơi ngoài trời, chơi với cát, nước, sỏi. 

Hoạt động tập thể: Chăm sóc cây, nhặt lá vàng…. 

* Giao lưu trò chơi vận độngvới lớp A1  

MT56 



 

Tuần 2 

* HĐCMĐ 

- Làm thí nghiệm: cầu vồng trong lọ; Trứng chìm- trứng nổi; Quan sát nước bẩn- nước 

sạch. 

- Quan sát thời tiết trong ngày. 

+ TCVĐ: Trời mưa, thả đỉa bab ba, Ai nhanh nhất, Trời năng- trời mưa. 

+ Chơi tự chọn: Chơi với lá cây, chơi tự do 

- Hoạt động tập thể: Chăm sóc cây, nhặt lá vàng…. 

* Giao lưu trò chơi vận độngvới lớp A2  
 

Tuần 3 

* HĐCMĐ 

- Quan sát thời tiết mùa hè 

- Quan sát cây hoa giấy 

- Sự dịch chuyển của nước 

+ TCVĐ: Nhảy qua suối nhỏ; Sói ơi ngủ à; Chuyển nước 

+ Chơi tự chọn: vẽ phấn, chơi các dụng cụ chơi ngoài trời, chơi với cát, nước, sỏi. 

Hoạt động tập thể: Chăm sóc cây, nhặt lá vàng…. 

* Giao lưu trò chơi vận động với lớp A4 (MT56)  
 

Tuần 4 

* HĐCMĐ 

- Làm thí nghiệm: cầu vồng trong lọ; Trứng chìm- trứng nổi; Quan sát nước bẩn- nước 

sạch. 

- Quan sát thời tiết trong ngày. 

+ TCVĐ: Trời mưa, thả đỉa bab ba, Ai nhanh nhất, Trời năng- trời mưa. 

+ Chơi tự chọn: Chơi với lá cây, chơi tự do 

- Hoạt động tập thể: Chăm sóc cây, nhặt lá vàng…. 

* Giao lưu trò chơi vận động với lớp A6  
 



Hoạt động chơi góc 

- Góc phân vai:  

+ Bác sĩ, bán hàng, nấu ăn, gia đình, cô giáo 

+ Góc xây dựng: Xây hồ nước, bể bơi 

- Góc học tập: 

+ Góc Toán: Đo dung tích của nước, sự bay hơi của nước, KP về gió, sự hòa tan của 

nước, nước leo dốc 

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

- Góc nghệ thuật:  

+ Góc Tạo hình: Vẽ , tô màu nguồn nước sạch, dùng các kỹ năng xé dán đã học, các 

nguyên liệu từ thiên nhiên để tạo bức tranh về thiên nhiên 

+ Góc âm nhạc: Hát và biểu diễn các bài hát về nước. hiện tượng tự nhiên: Cho tôi đi 

làm mưa vơi, tôi là gió; Mùa hè đến.... 

- Góc thư viện: Xem truyện tranh ( Lửa nước mưa và con hổ, Giọt nước tí xíu…) 

+ Trẻ đọc sách theo sáng kiến của mình và có các ý tưởng từ truyện tranh hay các từ 

ngữ. 

- Góc kĩ năng thực hành cuộc sống: Dạy trẻ rót nước bằng phễu, cách rót trà, rửa cốc. 

- Góc vận động: Ném boling, ném bao cát,tung bóng 

Góc học tập: 

+ Trẻ xem video vòng tuần hoàn của nước 

+ Trẻ viết các số trên cát, phân chia nhóm đối tượng 10 

* Làm điện thoại có dây dẫn âm thanh (MT26)  
 

MT26 

Hoạt động ăn, ngủ, 

vệ sinh 

Trẻ biết sử dụng đồ dùng ăn uống, biết cầm đũa, dao, dĩa.... (MT12)  
 

- Trẻ biết tắt điện, nước khi không sử dụng (MT82)  
 

MT12, 

MT82 

Hoạt động chiều 

Tuần 1 

- Vận động nhẹ, ăn quà chiều 

+ Thứ 2: Vận động "Đi thăng bằng trên ghế thể dục đầu đội bao cát"- TCVĐ: Cùng đua 

tài. 

MT46, 

MT20, 

MT74, 

MT47, 

MT52 



+ Thứ 6: Văn học - Truyện: Giọt nước tí xíu" 

- Dạy trẻ kỹ năng phòng tránh xâm hại 

- Dạy trẻ bài thơ “ Bình minh trong vườn” 

- Làm vở BTT( bài 24) 

- Rèn trẻ các kỹ nẵng xé: bấm, dải, vịn, xé cong...Dạy kỹ nẵng é đẩy xô 

- Chơi tự chọn 

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

Liên hoan văn nghệ .  

- NG bé ngoan 

- Luyện tập kỹ năng tự chải răng, rửa mặt.Trẻ kể tên một số ngày lễ lớn trong năm 2/9; 

30/1-1/5; tết nguyên đán.... (MT46)  
 

Tuần 2 

- Vận động nhẹ, ăn quà chiều 

+ Thứ 2: Khám phá "Chọn trang phục phù hợp với thời tiết" 

+ Thứ 6: Âm nhạc - Hát: Hạt sương 

- Nghe hát: hạt mưa 

- Dạy trẻ phân biệt nơi bẩn và sạch 

- Kể được các thức ăn, nước uống có hại: Có mùi hôi/ chua/ có màu lạ. VD: Các thức 

ăn ôi thiu, nước lã, rau quả khi chưa rửa sạch.... 

- Nhờ người lớn làm giúp và biết được tác hại của một số việc gây nguy hiểm.  

- Làm quen bài thơ: " Bó hoa tặng cô” 

- Tạo hình từ lá cây 

- Làm vở bài tập toán 

- Chơi tự chọn 

- Xếp đồ chơi gọn gàng 

- Liên hoan văn nghệ .  

- NG bé ngoan (MT20)  
 

Tuần 3- Vận động nhẹ, ăn quà chiều  



+ Thứ 2: Vận động "Bật qua vật cản- Bò chui qua cổng' 

+ Thứ 6: Văn học -Thơ: "Rình xem mặt trời" 

- Luyện tập kỹ năng đánh răng. 

- Dạy trẻ hành động tự bảo vệ. 

- HD vệ sinh giá góc 

- Làm vở bài tập toán (21) 

- Chơi tự chọn 

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

- Liên hoan văn nghệ . NGBN (MT74)  
 

Trẻ kể tên các danh lam thắng cảnh của Việt nam (MT47)  
 

Tuần 4 

- Vận động nhe- ăn quà chiều 

+Thứ 2: Khám phá "Em yêu thủ đô" 

+ Thứ 6: Văn học - Thơ: "Sự tích ngày và đêm", " Truyện: Lửa nước mưa và con hổ" 

- Trẻ biết nói với người lớn: Cô giáo bố mẹ, ông bà khi bị đau, ốm, sốt.... 

- làm ô tô từ hộp giấy 

- Làm vở BTT( trang 20) 

- Chơi tự chọn 

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

- Liên hoan văn nghệ  

: - NG bé ngoan (MT52)  
 

Chủ đề - Sự kiện  Bốn mùa  Nước  
Nước- Hiện tượng tự 

nhiên  
Bé yêu biển   

Đánh giá KQ thực 

hiện 

ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN 

  



  

  

 

ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM HIỆU 

  

  

  

 


