
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 4 - LỨA TUỔI NHÀ TRẺ 24-36 THÁNG  

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 

+ 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 tàu thuỷ tí hon, câu chuyện về chú 

xe ủi 

- Trò chuyện với trẻ về một số phương tiện giao thông mà trẻ biết . 

- Trò chuyện với trẻ về ô tô, Xe máy, xe đạp…. 

- Trò chuyện với trẻ về chiếc tàu thủy, máy bay, tàu hỏa  
 

 

Thể dục sáng 

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

thường 

- Trọng động : Trẻ vận động dựa theo nền nhạc bài hát “ Em tập lái ô tô” 

- Hồi tĩnh: Đi lại nhàng quanh phòng tập  
 

 

Chơi - tập có 

chủ định 

T2 

Vận động 

- Chạy theo hướng 

thẳng 

- TC: Ô tô và chim sẻ  

Vận động 

- Đi thẳng hướng có 

mang vật trên tay 

- TC: Lộn cầu vồng  

Vận động 

- Ném bóng về phía 

trước 

- TC: Máy bay  

Vận động 

- Đi theo mũi tên có 

hướng dẫn của cô  

- TC: Thuyền về bến  

MT46 

T3 

Hoạt động nhận biết 

- Ô tô con  

Hoạt động nhận biết 

- Phân biệt màu xanh 

- màu đỏ  

Hoạt động nhận biết 

- Máy bay  

Hoạt động nhận biết 

- Nhận biết 1 và 

nhiều  

T4 

Hoạt động tạo hình 

- Tô màu ô tô 

Hoạt động tạo hình 

- Tô màu: Thuyền 

Hoạt động tạo hình 

Nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng 

Hoạt động tạo hình 

- Vẽ đường về nhà  



(MT46)  buồm  Vương 10/3  

T5 

Âm nhạc 

- Hát : Em tập lái ô 

tô 

- Nghe hát: Em đi 

qua ngã tư đường 

phố  

Âm nhạc 

- Hát: Em đi chơi 

thuyền 

- TC: Những quả 

bóng vui nhộn  

Âm nhạc 

- Hát: Lái ô tô 

- Nghe: Anh phi 

công ơi  

Âm nhạc 

- Hát: Đi xe đạp 

- TC: Nghe tiếng kêu 

đoán tên PTGT  

T6 

Làm quen văn học 

- Thơ: Xe đạp  

Làm quen văn học 

- Truyện: Tàu thủy tí 

hon  

Làm quen văn học 

- Truyện: Câu truyện 

về chú xe ủi  

Làm quen văn học 

Nghỉ lễ 30/4  

Hoạt động ngoài 

trời 

*Tuần 1: 

- QS: Xe đạp; quan sát thời tiết; Xe máy; Cây cảnh trong sân trường; Ô tô. 

- TCVĐ:  

+ Gà trong vườn rau,Ô tô và chim sẻ, Bóng tròn to, Gieo hạt,Chi chi chành chành, ô tô 

chim sẻ.... 

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

* Tuần 2: 

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

- TCVĐ:  

+ Trời nắng trời mưa, Lộn cầu vồng, Tập tầm vông,Rồng rắn lên mây,thuyền về bến. 

+ Chơi tự chọn.( Chơi với vòng ,lá, cát, sỏi) (MT32)  
 

* Tuần 3: 

- QS: Đồ chơi trong rân trường,Thời tiết, Vườn hồng, Cây bưởi 

- TCVĐ:  

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

nhanh, trò chơi máy bay..... 

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

MT32, 

MT17 



 

*Tuần 4: 

- QS: Vườn rau của bé, 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,ô tô chim sẻ 

+ Chơi tự chọn.( Chơi với cầu trượt, xích đu) (MT17)  
 

Chơi tập ở các góc 

* Góc HĐVĐV (T1): Rèn cho trẻ kỹ năng xếp ô tô tải, xếp gara ô tô, xếp cạnh  

* Góc bế em ( Góc trọng tâm) ( T2): Xúc cho em ăn, ru bé ngủ, hát cho bé nghe, chơi 

với đồ chơi nấu ăn, xếp quần áo búp bê, đeo gang tay, bao chân cho e búp bê…. 

* Góc chơi với hình và màu (T3) Bé chơi ghép hình, màu theo đúng yêu cầu của cô. 

* Góc kể chuyện: (T4) 

+ Xem truyện tranh, truyện có hình ảnh về các loại phương tiện giao thông đường bộ, 

đường thủy, máy bay, tàu hỏa. 

+ Xem tranh truyện: Tàu thủy, Chuyện về chú xe ủi 

+ Xem ảnh các loại PTGT mà bé thích.( Ô tô, xe đap, xe máy, tàu hoả , thuyền….) 

- Sử dụng lời nói với mục đích khác nhau: Trẻ biết bày tỏ nhu cầu của bản thân 

* Góc vận động:  

+ Vận động tinh: tập vo giấy, chơi đất nặn, luồn day qua lỗ, nén bóng… 

+ 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  

- Trẻ chơi thân thiện cạnh trẻ khác, không tranh giành đồ chơi với bạn. 

* Góc kỹ năng thực hành cuộc sống: Trẻ thực hành các kỹ năng cuộc sống: Kéo khóa, 

cài khuy, đóng mở hộp…Chơi bắt chước 1 số hành động quen thuộc của những người 

gần gũi. Sử dụng được một số đồ dùng đồ chơi quen thuộc. (MT42)  
 

MT42 

Hoạt động ăn, ngủ, 

vệ sinh 

- Luyện tập rửa tay bằng xà phòng trước khi ăn và 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 

giữ bát, biết nhặt cơm rơi vãi vào đĩa 

MT29 



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

ăn . 

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

rau, quả  

- Nghe kể chuyện: “ Câu chuyện về chú xe ủi” (MT29)  
 

Chơi - tập buổi 

chiều 

* Tuần 1: 

- Học bài thơ’’ Xe đạp". 

- Hướng dẫn trẻ biết tránh một số vật dụng nơi nguy hiểm khi được nhắc nhở. 

- Tập hát bài: Em tập lái ô tô. 

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

- Văn nghệ và nêu gương bé ngoan. (MT39)  
 

* Tuần 2: 

- Làm quen truyện: Tàu Thủy tí hon. 

- Rèn trẻ biết tránh một số vật dụng nơi nguy hiểm( Bếp đun, phích nước...) 

- Rèn kỹ năng bê ghế cho trẻ. 

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

- Văn nghệ và nêu gương bé ngoan. (MT14)  
 

* Tuần 3: 

- Nhận biết “ Máy bay” 

- Làm quen truyện: câu truyện về chiếc xe ủi 

- Tập hát bài: Lái ô tô 

- Rèn kỹ năng mở, đóng tủ cho trẻ 

- Cho trẻ tập làm quen với hồ dán. 

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

- Văn nghệ và nêu gương bé ngoan. (MT44)  
 

* Tuần 4: 

MT39, 

MT14, 

MT44 



- Ôn nhận biết 1 và nhiều 

- Làm quen bài đồng da”Dung dăng dung dẻ’ 

- Nhận biết tàu hỏa 

- Phân biệt màu vàng- đỏ 

- Rèn kỹ năng ngồi ngay ngắn khi học bài. 

- Văn nghệ và nêu gương bé ngoan.  
 

Chủ đề - Sự kiện  Bé thích chơi ô tô  Thuyền chạy ở đâu?  Máy bay  
Bé được đi tàu hỏa 

chưa?   

Đánh giá KQ thực 

hiện 

ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN 

  

  

  

 

ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM HIỆU 

  

  

  

 


