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  A. GIỚI THIỆU 

Xây d%ng k) ho,ch nh#m th&c hi)n m*c tiêu, n.i dung c1a ch34ng trình 

giáo d*c m9m non.  

Xây d%ng k) ho,ch là l&a ch=n m*c tiêu, n.i dung, ph34ng pháp phù 

h@p vBi CDc CiEm c1a trF, phù h@p vBi CiGu ki)n c4 sJ vKt chLt c1a tr3Mng 

lBp, CiGu ki)n môi tr3Mng t& nhiên c1a COa ph34ng và vPn hoá — xã h.i 

c1a dân t.c, c1a vùng miGn.  

Ngoài ra, xây d%ng k) ho,ch sV giúp cho giáo viên ch1 C.ng trong vi)c tX 

chYc th&c hi)n các hoZt C.ng giáo d*c, giúp trF phát triEn theo m*c tiêu, 

yêu c9u CG ra và phù h@p vBi nhu c9u phát triEn c1a trF.  

/ nhà tr3, m]i C. tuXi, m]i CYa trF có nh_ng nhu c9u và CDc CiEm rLt 

khác nhau, cho nên vi)c xây d&ng k  ̀hoZch giáo d*c trF 3 — 36 tháng tuXi 

là quan tâm C`n vi)c tX chYc cho trF hoZt C.ng tKp luy)n, vui ch4i, Pn, 

ng1, v) sinh theo k` hoZch.  

Khi xây d&ng k  ̀hoZch giáo d*c trF nhà trF, c9n chú ý C`n khf nPng phát 

triEn tâm sinh lí c* thE c1a cá nhân thng trF, CDc bi)t là s& phát triEn vG 

ngôn ng_ và vKn C.ng; nkm v_ng n.i dung giáo d*c thu.c các llnh v&c 

phát triEn theo ch34ng trình giáo d*c J C. tuXi này; xây d&ng k` hoZch 

hoZt C.ng ch4i — tKp có ch1 COnh và hoZt C.ng J m=i lúc m=i n4i cho 

thng nhóm trF có cùng tháng tuXi. Giáo viên l&a ch=n các hoZt C.ng phù 

h@p vBi s& phát triEn c1a thng nhóm trF. 

B. MỤC TIÊU 

Sau khi h=c xong module này, ng3Mi h=c có thE: 

1. Phân tích và Cánh giá C3@c các loZi k` hoZch giáo d*c trF 3 — 36 tháng 

tuXi: k` hoZch nPm, k` hoZch tháng, k` hoZch tu9n và k` hoZch ngày.  

2.  Xác COnh C3@c m*c tiêu, n.i dung, bi`t thi`t k` hoZt C.ng giáo d*c, 

churn bO Cs dùng, ph34ng ti)n giáo d*c, xác COnh thMi gian, không gian 

th&c hi)n, Cánh giá và CiGu chtnh k` hoZch.  

3. Th&c hi)n lKp k  ̀ hoZch giáo d*c cho trF 3 — 36 tháng tuXi theo Ch34ng 

trình Giáo d*c M9m non.  
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C. NỘI DUNG 

1. Nghiên c(u tài li-u Ch/0ng trình Giáo d7c M9m non và nêu m7c tiêu, 

n=i dung giáo d7c tr> 3 — 36 tháng tuBi. 

2. Trao FBi, thGo luHn nhóm vJ các loKi kM hoKch giáo d7c tr> nhà tr> 3 — 36 

tháng tuBi.  

3. Trao FBi, thGo luHn nhóm vJ cách xác FOnh m7c tiêu, n=i dung, chuPn bO 

FR dùng, ph/0ng ti-n giáo d7c, xác FOnh thUi gian, không gian thWc hi-n.   

4. Trao FBi, thGo luHn và thWc hành thiMt kM hoKt F=ng giáo d7c cho tr> 3 — 36 

tháng tuBi.  

5. Trao FBi, thGo luHn vJ Fánh giá và FiJu chXnh kM hoKch giáo d7c.  

D. CÁC HOẠT ĐỘNG     

HOẠT ĐỘNG 1. Tìm hiểu mục đích và nhiệm vụ của giáo viên 

mầm non trong việc lập kế hoạch giáo dục 

1.1. Mục đích của việc lập kế hoạch giáo dục 

BKn Fã t[ng lHp kM hoKch giáo d7c. VHy m7c Fích c_a vi-c lHp kM hoKch 

giáo d7c là gì? BKn hãy viMt ra m7c Fích c_a vi-c lHp kM hoKch giáo d7c Fa 

trG lUi cho bài tHp sau: 

Bài t%p 1: M*c ,ích c/a vi2c l%p k5 ho7ch giáo d*c là gì? 

 

 

 

 

 

THÔNG TIN PHẢN HỒI 

Hãy Fei chiMu nhfng FiJu bKn Fã viMt ra vgi các thông tin phGn hRi d/gi Fây:  
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L!p k% ho(ch giáo d.c nh0m c. th3 hoá n4i dung và các ho(t 84ng giáo 

d.c phù h:p v;i 8<c 8i3m c=a tr@ trong trABng mCm non, phù h:p v;i 

8iEu kiFn cG sI v!t chJt c=a trABng l;p, v;i 8iEu kiFn môi trABng tM nhiên 

c=a 8Oa phAGng và vPn hoá c=a dân t4c. 

L!p k% ho(ch giúp giáo viên thMc hiFn m.c tiêu 8Cy 8= và có hF thVng, 

giúp giáo viên dM ki%n trA;c n4i dung, thBi gian và ch= 84ng trong viFc 

ti%n hành tW chXc thMc hiFn các ho(t 84ng giáo d.c và giúp tr@ phát tri3n 

theo m.c tiêu yêu cCu 8ã 8E ra. 

Thông qua viFc l!p k% ho(ch, cán b4 qu^n lí có th3 h` tr: giáo viên trA;c 

khi giáo viên ti%n hành các ho(t 84ng giáo d.c và gi^ng d(y, h  ̀tr: các ý 

tAIng sáng t(o c=a giáo viên và t(o 8iEu kiFn 83 hb thMc hiFn. Các giáo 

viên khác có th3 chia s@ kinh nghiFm, thông tin và c4ng tác ch<t chd 83 

cùng nhau hoàn thành nhiFm v..  

1.2. Nhiệm vụ của giáo viên mầm non trong quá trình lập kế hoạch 

giáo dục 

e3 l!p 8A:c k% ho(ch giáo d.c phù h:p v;i tr@, giáo viên mCm non cCn 

ph^i làm gì? B(n hãy ki3m tra l(i b0ng cách thMc hiFn bài t!p sau: 

Bài t%p 2: Nêu nhi.m v1 c3a giáo viên m8m non trong quá trình l%p k> 

ho?ch giáo d1c. 

 

 

 

 

 

 

THÔNG TIN PHẢN HỒI 

Hãy 8Vi chi%u nhkng 8iEu b(n 8ã vi%t ra v;i các thông tin ph^n hli dA;i 8ây:  

• Th" nh%t, 8ánh giá mXc 84 phát tri3n c=a m`i tr@ và quy%t 8Onh làm th% 

nào 83 tr: giúp và hi3u 8A:c nhkng gì tr@ nhà tr@ có th3 hbc 8A:c.  
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• Th" hai, t"o ra môi tr)*ng th. ch0t và môi tr)*ng tâm lí phù h8p v9i s; phát 

tri.n c=a tr>.  

• Th" ba, v9i tr> t@ 2 tuCi trD lên, cGn giúp IJ tr> mD rKng nhLng ho"t IKng 

và phát tri.n nhLng ý t)Dng cNng nh) khP nQng suy nghS c=a chúng.  

T. th;c hiUn nhLng vai trò trên, giáo viên cGn xem xét cZn th[n các v0n 

I\ sau:  

(1) T"o ra mKt môi tr)*ng tbt nh) thc nào? (ví df: chuZn bh ci sD v[t ch0t Ia 

d"ng v\ ngujn nguyên v[t liUu và thích h8p I. sk dfng cho viUc giáo dfc, 

kích thích tr> khám phá, tìm tòi I. có th. phát tri.n qua nhLng ho"t 

IKng hong ngày). 

(2) T"o l[p các mbi quan hU có nhân tính trong l9p hpc nh) thc nào? (ví df: 

phát tri.n mKt mbi quan hU t)ing hq và h8p tác; giáo viên, phf huynh và 

b"n bè cùng trang lta tham gia v9i tr> nh) là ng)*i cùng hpc và cùng 

cKng tác).  

(3) Nói v9i tr> nh) thc nào? (ví df: sk dfng nhLng t@ và cách diwn I"t phù 

h8p v9i mtc IK phát tri.n c=a tr> và nên I)a ra g8i ý nhx hin là nhLng 

chy dzn v9i các ý t)Dng hay I. khám phá).  

NhLng Ii\u này s{ I"t I)8c tbt nh0t khi giáo viên l[p I)8c kc ho"ch giáo 

dfc thích h8p. 

TỰ ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG 1 

D;a trên quan Ii.m c=a mình và tham khPo thông tin phPn hji, b"n hãy nêu: 

— Mfc Iích c=a viUc l[p kc ho"ch giáo dfc: 

 

 

 

— NhiUm vf c=a giáo viên mGm non trong quá trình l[p kc ho"ch giáo dfc: 

 

 

Hoạt động 2. Tìm hiểu khái niệm, phân loại và căn cứ lập kế hoạch 

giáo dục trẻ nhà trẻ 
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2.1. Thế nào là lập kế hoạch giáo dục? 

B!n $ã nghe và $ã s, d.ng thu1t ng2 “l1p k7 ho!ch giáo d.c”. Cách hi?u 

c@a b!n vC thu1t ng2 “l1p k7 ho!ch giáo d.c” có phù hFp vGi quan $i?m 

c@a $Jng nghiKp và các nhà giáo khác không? Hãy ki?m tra bQng cách 

thRc hiKn bài t1p sau: 

Bài t%p 3: B)n hi,u th. nào là l%p k. ho)ch giáo d6c? 

— Xác $Vnh các cWn cX: 

 

 

 

— Xác $Vnh m.c tiêu: 

 

 

 

— LRa ch[n n\i dung và thi7t k7 các ho!t $\ng: 

 

 

 

— ThRc hiKn k7 ho!ch: 

 

 

 

— ^ánh giá: 
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THÔNG TIN PHẢN HỒI 

B!n hãy '(i chi+u nh-ng hi/u bi+t c2a mình v7i thông tin ph:n h;i d=7i 'ây: 

LAp k+ ho!ch giáo dEc là giáo viên ph:i xác 'Jnh '=Kc mEc tiêu giáo dEc 

cho nhóm l7p mình cMn cN trên các cP sR, các y+u t(, các nhu cTu thUc 

t+. TX 'ó, lUa chYn các nZi dung phù hKp và thi+t k+ các ho!t 'Zng '/ 

tri/n khai các nZi dung. Sau khi thUc hi]n k+ ho!ch, giáo viên s^ xem xét, 

'ánh giá '/ 'iau chbnh k+ ho!ch ti+p theo. Quy trình 'ó có th/ '=Kc khái 

quát beng sP '; sau: 

 

Nh= vAy, k+ ho!ch giáo dEc trg là c2a giáo viên. Các k+ ho!ch có th/ rit 

khác nhau trong cùng mZt tr=jng, mZt kh(i l7p vì phE thuZc vào trình 

'Z phát tri/n c2a trg l7p 'ó; phE thuZc vào kinh nghi]m, trình 'Z c2a 

mli giáo viên. K+ ho!ch là dU ki+n, do 'ó nó có th/ thay 'ni trong nh-ng 

'iau ki]n và hoàn c:nh cE th/.  

2.2. Các loại kế hoạch giáo dục  

Bài t%p 4: Hãy nh. l0i và vi2t ra các lo0i k2 ho0ch giáo d;c mà b0n >ã 

th?c hi@n. 

— K+ ho!ch dài h!n: 

 

 

 

L!a ch&n n(i dung  

và thi0t k0  

các ho4t 5(ng 

 

6ánh giá 

 

Th!c hi8n k0 ho4ch 

 

Xác 5:nh các c;n 

c</các y0u t? 

 

 

 

Xác 5:nh mAc tiêu 
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— K# ho&ch ng*n h&n: 

 

THÔNG TIN PHẢN HỒI 

Hãy so sánh các lo&i k# ho&ch giáo d5c b&n 7ã nêu ra v=i các thông tin 

phAn hBi dC=i 7ây: 

* K# ho&ch dài h&n: 

—  K! ho%ch h'ng n*m: K# ho&ch giáo d5c bao trùm lên cA 1 nJm hKc gBm 

m5c tiêu, nMi dung, các sN kiOn 7CPc thNc hiOn trong nJm hKc. K# ho&ch 

nJm do BGH nhà trCTng dNa trên khung k# ho&ch nJm cUa SW Giáo d5c 

và Xào t&o, Phòng Giáo d5c và Xào t&o và 7i[u kiOn thNc t# cUa trCTng, 

cUa tr\ 7] xây dNng vào 7_u nJm hKc. Trong k# ho&ch nJm, k# ho&ch giáo 

d5c tr\ có các nMi dung: 

+  Xác 7dnh m5c tiêu, nMi dung các lenh vNc phát tri]n phù hPp v=i 7M tufi 

cUa nhóm tr\, sg lCPng tr\, th lO bé trai, bé gái,... 

+  DN ki#n các chU 7[ (v=i nhóm tr\ tl 24 tháng tufi trW lên) cho nJm hKc 

phù hPp v=i tr\, v=i 7i[u kiOn, v=i các sN kiOn, hoàn cAnh cUa trCTng, 7da 

phCpng, v=i các thay 7fi cUa thiên nhiên, mùa,...  

T. k! ho%ch n*m, giáo viên s6 xây d;ng k! ho%ch tháng, tu>n và ngày cho 

lAp mình. 

—  K! ho%ch h'ng tháng: K# ho&ch giáo d5c bao trùm lên 1 tháng, c5 th] hoá 

các nMi dung giáo d5c nhqm 7áp rng m5c tiêu giáo d5c theo các lenh vNc 

phát tri]n, 7CPc thNc hiOn qua các ho&t 7Mng hKc, khám phá, trAi nghiOm, 

vui chpi cUa tr\ trong 1 tháng houc 1 chU 7[ c5 th].  

* K# ho&ch ng*n h&n: 

—  K! ho%ch h'ng tu>n: K# ho&ch giáo d5c bao trùm lên 1 tu_n và 7CPc lvp 

mMt cách c5 th] nhqm 7Ca k# ho&ch tháng vào thNc hiOn, chú ý 7#n sN 

liên t5c cUa cuMc sgng. 

—  K! ho%ch h'ng ngày: K# ho&ch giáo d5c bao trùm lên 1 ngày và diyn tA 

chi ti#t cuMc sgng cUa tr\ W trCTng.  

K# ho&ch tu_n, ngày là sN s*p x#p các ho&t 7Mng hKc, khám phá, trAi 

nghiOm, vui chpi cUa tr\ (W các lenh vNc phát tri]n) vào các ngày trong 

tu_n và các thTi 7i]m trong ngày nhqm tri]n khai mMt, hai nMi dung cUa 

tháng/cUa chU 7[. 



LẬP KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TRẺ NHÀ TRẺ (3 – 6 THÁNG TUỔI)  |  15  

2.3. Căn cứ để xây dựng kế hoạch giáo dục trẻ nhà trẻ 

Bài t%p 5: Khi xây d/ng k3 ho5ch giáo d8c, b5n th;<ng c=n c> trên 

nhAng cB sD nào? Hãy nêu nhAng c=n c> cB bIn. 

 

 

 

 

 

 

THÔNG TIN PHẢN HỒI 

!"i chi&u nh)ng c+n c, c-a b0n v2i các thông tin ph7n h8i d:2i ;ây: 

!? lAp ;:Bc k& ho0ch giáo dEc, giáo viên cHn nIm v)ng:  

— Ch:Mng trình giáo dEc mHm non (PhHn Nhà trT): NVi dung ch:Mng trình 

;:Bc xây dXng theo các lZnh vXc, theo t[ng ;V tu\i. Giáo viên cHn cE th? 

các nVi dung này.  

+ Ví dE 1: T[ nVi dung trong ch:Mng trình “NhAn bi&t và tránh mVt s" nguy 

cM không an toàn”, giáo viên cHn xem xét nh)ng vAt dEng, ;8 dùng,… 

nào trong nhóm, l2p có th? gây nguy hi?m cho trT; nh)ng ;la ;i?m nào 

xung quanh tr:nng có th? gây nguy hi?m cho trT (ao, h8, ;:nng, bAc 

thang,...); nh)ng hành vi nào là nguy hi?m ;"i v2i trT,… ;? ;:a vào k& 

ho0ch giáo dEc trT.  

+ Ví dE 2: LZnh vXc nhAn th,c: Trong ch:Mng trình có nVi dung “NhAn bi&t 

các ;8 dùng, ;8 chMi quen thuVc”, giáo viên cHn ;:a vào k& ho0ch cE th? 

các ;8 vAt nào, ;8 chMi nào có trong nhóm l2p, có q gia ;ình ;? cho trT 

có th? sr dEng các giác quan ;? khám phá chúng.  

— !itu kiun thXc t& c-a nhóm/l2p:  

+ SX phát tri?n c-a t[ng trT trong nhóm: SX phát tri?n c-a trT l,a tu\i nhà 

trT rxt khác nhau, cho nên khi lAp k& ho0ch giáo dEc, giáo viên ph7i nIm 

rõ sX phát tri?n c-a t[ng trT trong nhóm.  

+ S" l:Bng trT/giáo viên, s" l:Bng trT trong nhóm/l2p. 

+ CM sq vAt chxt: phòng nhóm, sân chMi, thi&t bl, nguyên vAt liuu, ;8 dùng 

và ;8 chMi. 
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+ S# tham gia c+a cha m, vào vi0c ch1m sóc, giáo d7c tr9.  

+ Trình >?, khA n1ng tB chCc c+a giáo viên. 

— FiGu ki0n vùng miGn và th#c tJ c+a >Ka phMNng (thiên nhiên, xã h?i, các 

s# ki0n lS h?i,...).  

TỰ ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG 2 

Sau khi >Ui chiJu vVi nhWng thông tin phAn hYi các n?i dung hoZt >?ng, 

bZn có th\ trình bày lZi: 

— L`p kJ hoZch giáo d7c là: 

 

 

 

 

— Các loZi kJ hoZch giáo d7c: 

 

 

 

 

— NhWng c1n cC >\ xây d#ng kJ hoZch giáo d7c tr9 nhà tr9: 

 

 

 

Hoạt động 3. Thực hành lập kế hoạch giáo dục trẻ 3 – 12 tháng tuổi 

3.1. Các yêu cầu về lập kế hoạch giáo dục trẻ 3 – 12 tháng tuổi 

Mei >? tuBi có nhWng yêu cfu riêng vG l̀ p kJ hoZch giáo d7c. BZn hãy 

ki\m tra lZi nhWng yêu cfu khi l`p kJ hoZch giáo d7c tr9 3 — 12 tháng tuBi 

bkng cách th#c hi0n bài t`p sau: 
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Bài t%p 6: Hãy nêu nh0ng yêu c3u v5 vi6c l%p k9 ho;ch giáo d>c tr@ 3 — 12 

tháng tuEi. 

—  Theo tháng tu+i: 

 

 

 

—  N/i dung giáo d1c: 

 

 

 

—  K4 ho5ch ch6i — t7p: 

 

 

 

—  9i:u ch;nh k4 ho5ch: 

 

 

 

  

THÔNG TIN PHẢN HỒI 

Hãy @Ai chi4u nhBng @i:u b5n vi4t ra vGi nhBng thông tin phIn hJi dKGi @ây: 

M trN lPa tu+i tQ 3 — 12 tháng, trong thVi gian trN thPc, ngoài viXc cho trN 

Yn, chYm sóc vX sinh, giáo viên c^n quan tâm @4n viXc t+ chPc cho trN 

ho5t @/ng t7p luyXn, vui ch6i theo k4 ho5ch. Khi xây dbng k4 ho5ch giáo 

d1c trN trong nhà trN, c mdi tháng tu+i c^n có nhBng yêu c^u và n/i dung 

khác nhau. 

VGi trN tQ 3 — 12 tháng tu+i,   m#i tháng tu+i có s/ khác bi2t nhau khá rõ 

rXt v: khI nYng v7n @/ng, phát trign các giác quan, khI nYng nghe higu 

lVi nói và khI nYng thg hiXn mAi quan hX xã h/i. Vì v7y, khi xây dbng k4 

ho5ch giáo d1c c^n: 
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— L#p k& ho)ch giáo d/c không ch2 chú ý 5&n n6i dung giáo d/c theo tháng 

tu:i mà 5=c bi?t c@n chú ý 5&n kh" n%ng phát tri,n tâm v0n 12ng c4 th, 

c5a t7ng tr8. 

— K& ho)ch giáo d/c phBi có 5@y 5E các n6i dung giáo d/c phát triGn thG 

chHt, phát triGn nh#n thJc, phát triGn ngôn ngK, phát triGn tình cBm xã 

h6i và 5PQc thG hi?n trong thRi gian chTi — t#p có chE 5Unh và chTi — t#p V 

mWi lúc, mWi nTi. 

— K& ho)ch giáo d/c chTi — t#p có chE 5Unh cho trZ 3 — 12 tháng tu:i 5PQc 

xây d_ng theo k& ho)ch cho t`ng nhóm trZ có cùng 56 tu:i. Nghca là mdi 

nhóm trZ cùng tháng tu:i sf có chPTng trình ho)t 56ng riêng do giáo 

viên l_a chWn, phù hQp vhi kinh nghi?m mà trZ 5ã có và ti&n hành hing 

ngày vhi trZ dPhi hình thJc 1 trZ/1 giáo viên.  

— L#p k& ho)ch cho nhóm trZ có cùng trình 56 phát triGn (ví d/: nhóm 

nhKng trZ bi&t trPRn, nhóm nhKng trZ bi&t bò, nhKng trZ bi&t 5Jng, 5i 

men). Vhi mdi bài chTi — t#p có chE 5Unh, trZ 5PQc t#p hing ngày. Giáo 

viên 5iru ch2nh thRi lPQng t#p, mdi n6i dung ph/ thu6c vào s_ phát triGn 

tâm v#n 56ng cEa trZ. 

— sG hiGu rõ s_ phát triGn cEa trZ giúp cho vi?c 5iru ch2nh k& ho)ch giáo 

d/c m6t cách kUp thRi, trong nhóm nên phân công mdi giáo viên ph/ 

trách m6t su trZ nhHt 5Unh (không quá 5 trZ/1 giáo viên). 

3.2. Lập kế hoạch giáo dục cho trẻ 3 – 12 tháng tuổi 

B)n hãy 5Wc 5o)n vyn bBn dPhi 5ây 5G hoàn thành bài t#p phía dPhi: 

K& ho)ch giáo d/c cho trZ t` 3 — 12 tháng tu:i 5PQc xây d_ng theo t`ng 

tháng tu:i và theo s_ phát triGn cEa t`ng trZ.  

Tháng tu(i Ch+i — t-p có ch1 23nh Ch+i — t-p m5i lúc, m5i n+i 

 

3 tháng tu:i 

 

 

— ThG d/c — v#n 56ng: Nim ng{a, 

b|t chéo tay trPhc ng_c, chân co 

chân dudi; nim sHp t#p ng�ng 5@u.  

— K&t hQp nói chuy?n âu y&m vhi 

trZ bing các ngK 5i?u khác nhau. 

 

— Trong sinh ho)t hing ngày, 

giáo viên thPRng xuyên vuut 

ve, nói chuy?n âu y&m vhi trZ 

bing các ngK 5i?u khác nhau. 

— sWc các bài 5�ng dao, ca 

dao, hát ru cho trZ nghe. 
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Tháng tu(i Ch+i — t-p có ch1 23nh Ch+i — t-p m5i lúc, m5i n+i 

4 tháng tu(i 

— Th, d.c — v1n 23ng: N6m ng8a, 

b<t chéo tay trABc ngCc, co duDi 

2Eu 2 chân, t1p lJy sLp. 

— KOt hPp cho trQ phân biRt các 

âm thanh khác nhau cTa 2U v1t, 

2U chVi, nghe bài hát vui nh3n. 

Cho trQ cZm, n<m, l<c 2U chVi; 

nhìn theo v1t chuy,n 23ng. 

 

5 tháng tu(i 

 

— Th, d.c — v1n 23ng: N6m ng8a, 

tay co tay duDi, chân co chân 

duDi; 2^ng nhún nh`y; t1p trAan. 

— CZm, n<m, l<c, chuy,n 2U chVi 

tb tay này sang tay kia. 

— Nói chuyRn vBi trQ, gdi tên trQ, 

hát cho trQ nghe. 

— Cho trQ nghe các âm thanh 

khác nhau cTa 2U v1t, 2U chVi. 

 — ChVi: Ú oà, Chi chi chành 

chành, tìm nVi phát ra âm 

thanh, chVi vBi 2U chVi g các 

tA thO khác nhau.  

— Nhìn theo v1t chuy,n 23ng; 

vBi, cZm, n<m, l<c 2U chVi. 

 

7 tháng tu(i 

 

— Th, d.c — v1n 23ng: NgUi, tay 

co tay duDi; n6m ng8a, co duDi 

2Eu 2 chân; t1p bò. 

— NgUi, cZm, n<m, nhjt 2U chVi. 

— Nói chuyRn âu yOm vBi trQ, dky 

trQ làm m3t sl 23ng tác theo yêu 

cZu cTa ngAai lBn. 

 

9 tháng tu(i 

 

— Th, d.c — v1n 23ng: NgUi, tay 

co  tay duDi; n6m ng8a, co duDi 

2Eu 2 chân; bò theo hABng thnng; 

2^ng von 2i men. 

— Nhjt 2U chVi, bp vào lLy ra và .  

— Dky trQ nh1n biOt tên m3t sl 

2U dùng, 2U chVi quen thu3c. 

— H6ng ngày thAang xuyên 

nói chuyRn, khuyOn khích 

trQ phát âm. 

— Dky trQ nh1n biOt tên gdi 

m3t sl 2U dùng, 2U chVi 

quen thu3c, m3t sl b3 ph1n 

trên khuôn mjt. 

— Cho trQ nghe hát, 2dc thV 

và các âm thanh khác nhau. 

— Cho trQ xem sách, tranh, ̀ nh. 

— Cho trQ trAan, bò 2On vBi 

2U chVi. CZm, n<m, l<c, gõ, 

buông, th` 2U chVi. 

— Trò chVi: 
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Tháng tu(i Ch+i — t-p có ch1 23nh Ch+i — t-p m5i lúc, m5i n+i 

+ Ú oà. 

+ Soi g)*ng. 

+ V- tay, v3y tay. 

 

11 tháng tu8i 

 

— Th; d=c — v?n @Ang: NgDi, @)a 

tay ra mGi phía; chuy;n tK ngDi 

sang nMm; nMm, ngNa nâng 2 

chân du-i thQng; t?p @i. 

— Tháo lSp vòng, xVp chDng @D 

v?t lên nhau. 

— DYy trZ nh?n biVt và gGi tên @D 

v?t: bóng, gà,… 

— Cho trZ nghe bài hát có 

giai @i`u vui và êm dau, 

khuyVn khích trZ tham gia 

tích ccc cùng cô khi nghe hát 

(v3y tay, lSc ng)gi, v- tay). 

— Cho trZ t?p @ing van, @i 

men, t?p chjng, t?p @i. 

— TrZ ch*i tc khám phá c* 

th;, nhkt @D ch*i bl vào và 

lmy ra, @ny lon khpi tròn, xVp 

chDng các v?t lên nhau, 

@óng mq lSp hAp, tháo và 

lSp vòng có giá @r. 

— Ch*i các trò ch*i: 

+ Hoan hô. 

+ Múa khéo. 

+ Chi chi chành chành. 

Nh) v?y, khi l?p kV hoYch, giáo viên cwn l)u ý:  

— TrZ @)yc t?p hMng ngày bài ch*i — t?p có chz @anh. Giáo viên @i|u ch}nh 

thgi l)yng t?p, m-i nAi dung ph= thuAc vào sc phát tri;n tâm v?n @Ang 

cza trZ. 

— ~; hi;u rõ sc phát tri;n cza trZ giúp cho vi`c @i|u ch}nh kV hoYch giáo 

d=c mAt cách kap thgi, trong nhóm nên phân công m-i giáo viên ph= 

trách mAt sp trZ nhmt @anh (không quá 5 trZ/1 giáo viên). 

Bài t%p 7: D*a vào ví d0 trên, b6n hãy thi:t k: k: ho6ch giáo d0c 1 

tháng cho 1 bé c0 thA trong BC tuEi 6 — 12 tháng. 
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Hoạt động 4: Thực hành lập kế hoạch giáo dục trẻ 12 – 24 

tháng tuổi 

4.1. Các yêu cầu về việc lập kế hoạch giáo dục trẻ 12 – 24 tháng tuổi  

T!"ng t' nh! )* tu,i 3 — 12 tháng tu,i, b5n hãy th'c hi9n bài t;p sau: 

Bài t%p 8: Hãy nêu nh0ng yêu c3u v5 vi6c l%p k9 ho;ch giáo d>c tr@ 12 — 24 

tháng tuEi. 

— Theo tháng tu,i: 

 

 

 

 

— N*i dung giáo dDc: 

 

 

 

 

— KF ho5ch ch"i — t;p: 

 

 

 

 

— GiHu chInh kF ho5ch: 

 

 

 

THÔNG TIN PHẢN HỒI 

Hãy )Li chiFu nhMng )iHu b5n )ã viFt ra vPi nhMng thông tin phRn hSi 

d!Pi )ây: 

TrU V giai )o5n này tuy cùng m*t tháng tu,i nh!ng s' phát triYn cZng 

v[n r\t khác nhau, )]c bi9t khá rõ r9t vH ngôn ngM và v;n )*ng. Ví dD:  

b trU 13 — 14 tháng tu,i, có trU )ã )i vMng nh!ng có trU còn ch!a biFt )i, 

có trU nói )!fc câu gSm 3 — 4 tg nh!ng có trU chI nói )!fc 1 tg.  
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Vì v$y, khi xây d-ng k0 ho2ch giáo d5c giáo viên c7n chú ý: 

— K0 ho2ch giáo d5c ph>i có các n@i dung giáo d5c theo chDEng trình giáo 

d5c: phát triGn thG chHt, phát triGn nh$n thIc, phát triGn ngôn ngK, phát 

triGn tình c>m xã h@i. 

— Xây d-ng k0 ho2ch giáo d5c không chP chú ý Q0n n@i dung giáo d5c theo 

Q@ tuRi trong chDEng trình mà ph>i QTc biVt chú ý Q0n kh> nWng phát 

triGn tâm sinh lí c5 thG c[a cá nhân t]ng tr^.  

— K0 ho2ch giáo d5c chEi — t$p có ch[ Q_nh cho tr^ 12 — 24 tháng tuRi QDcc 

xây d-ng theo k0 ho2ch cho t]ng nhóm tr^ có cùng tháng tuRi. Nghfa là 

mgi nhóm tr^ trong cùng tháng tuRi sh có chDEng trình ho2t Q@ng riêng 

do giáo viên l-a chin, phù hcp vji kinh nghiVm mà tr^ Qã có và ti0n 

hành hkng ngày vji tr^ dDji hình thIc 1 nhóm 3 — 5 tr^/ 1 cô. 

— L$p k0 ho2ch giáo d5c c7n có các ho2t Q@ng chEi — t$p p mii lúc, mii nEi 

và ho2t Q@ng chEi — t$p có ch[ Q_nh.  

— K0 ho2ch giáo d5c cho tr^ p lIa tuRi này QDcc xây d-ng theo tu7n:  

+ Vji tr̂  12 — 18 tháng tuRi, k0 ho2ch 1 tu7n QDcc th-c hiVn trong 1 tháng 

vji s- nâng cao các yêu c7u và tWng ss l7n.  

+ Vji tr^ 18 — 24 tháng  tuRi, k0 ho2ch này QDcc th-c hiVn trong 2 tu7n.  

Tuy nhiên, khi th-c hiVn k0 ho2ch t$p luyVn c7n lDu ý: Giáo viên d-a vào 

kh> nWng phát triGn c5 thG c[a tr^ trong quá trình giáo d5c QG QDa ra 

nhKng yêu c7u giáo d5c ngày càng cao hEn (ss l7n t$p nhixu hEn, th-c 

hiVn bài t$p chính xác hEn).  

— Ho2t Q@ng chEi — t$p có ch[ Q_nh trong mgi ngày có hai n@i dung, có thG 

k0t hcp n@i dung phát triGn v$n Q@ng vji ngôn ngK, nh$n thIc vji tình 

c>m xã h@i,… 

Chú ý: Không &' c) hai n,i dung &/u &òi h1i tr4 ph)i v7n &,ng nhi/u; tr4 

cùng tháng tu;i nh<ng bài t7p v7n &,ng có th' khác nhau; tr4 ch<a biAt 

&i t7p riêng, tr4 &ã biAt &i t7p riêng. 

4.2. Lập kế hoạch giáo dục trẻ 12 – 24 tháng tuổi 

Hãy Qic gci ý dDji Qây và d-a trên nhKng hiGu bi0t c[a mình QG hoàn 

thành bài t$p phía dDji. 
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4.2.1. Gợi ý kế hoạch giáo dục tháng cho trẻ 13 tháng tuổi 

Tu"n Ch'i — t+p có ch/ 01nh Ch'i — t+p 

1 

— Ng%i t(p v+i g(y. 

— Trèo qua g5i th7 d9c. 

— Làm quen v+i các bB ph(n cC th7. 

2 

— BF vào, lIy ra. 

— XKp ch%ng 2 — 3 v(t lên nhau. 

— Nghe âm thanh cOa các P% v(t. 

3 

— Soi gRCng nh(n biKt mình. 

— Nói chuyUn vV các bWn và cô trong nhóm. 

— Nghe hát bài “Búp bê”. 

4 

— Ng%i t(p v+i g(y.  

— T(p Pi (v+i tr̂  chRa biKt Pi) ho`c ai 

PKn P% chCi (v+i tr^ Pã biKt Pi).  

— Nh(n biKt các bB ph(n cC th7. 

5 

— adc thC : “Yêu mg”. 

— ChCi v+i các ngón tay. 

— T(p Pi. 

— Trò chuyUn v+i tr  ̂ vV mBt 

s5 bB ph(n cOa cC th7 (mkt, 

mli, tay, chân).  

— Trò chuyUn vV tên bWn và 

cô trong nhóm. 

— Cho tr^ làm quen (biKt tên) 

và chCi v+i P% chCi có trong 

nhóm. 

— Nghe hát: “Búp bê”. 

— Nghe Pdc thC: “Yêu mg”. 

— ChCi:  

+ Chi chi chành chành. 

+ Ú oà. 

+ auoi bkt. 

+ Vò giIy, xé giIy. 

Trên cC ss kK hoWch tháng, giáo viên xây dung kK hoWch tuvn, ngày: 

* G!i ý k& ho)ch tu-n 1 cho tr1 13 tháng tu5i: 

Ho4t 05ng giáo d9c 

Th:i gian 

Th< 2 Th< 3 Th< 4 Th< 5 Th< 6 

aón tr^ 

 

— Cho tr^ chCi v+i P% chCi. 

— Cho tr^ t(p Pi (cháu: An, Bình, Minh,…). 

— Trò chuyUn vV các bB ph(n cOa cC th7 (mkt, mli, miUng,…) và 

chzc n{ng cOa chúng. 

ChCi — t(p 

có chO P|nh 

Th7 d9c: 

— Ng%i t(p 

v+i g(y. 

— BF vào, 

lIy ra. 

— Soi gRCng 

nh(n biKt và 

nói tên mình 

— Ng%i t(p 

v+i g(y. 

— adc thC: 

“Yêu mg”. 



 |  MODULE MN 17   
24 

Ho"t %&ng giáo d,c 

Th0i gian 

Th2 2 Th2 3 Th2 4 Th2 5 Th2 6 

 

 — Trèo qua 

g*i th. d0c. 

— Làm quen 

v9i các b< 

ph>n c? th.. 

— XAp chBng 

2 — 3 v>t liFu 

lên nhau. 

— Nghe âm 

thanh cJa 

các KB v>t. 

và cô trong 

l9p. 

— Nghe hát 

bài: “Búp 

bê”. 

— T>p Ki. 

— Nh>n biAt 

các b< ph>n 

c? th.. 

— Ch?i v9i 

các ngón 

tay. 

Ch?i — t>p 

tU do 

— Ch?i v9i KB ch?i. 

— Ch?i: Chi chi chành chành, Ú oà. 

— Nghe hát: “Búp bê”, các bài dân ca, hát ru. 

— Nghe KXc th?: “Yêu mZ”. 

Ch?i — t>p 

bu[i chi\u 

— Ch?i v>n K<ng: t>p Ki, cô Ku[i b]t, bò, Ki l_y bóng, ch?i ú oà, chi 

chi chành chành. 

— Làm quen v9i tên các b`n, cô trong nhóm. 

— Nghe hát, nghe KXc th?. 

— Ch?i v9i KB ch?i: Ba vào, l_y ra; XAp chBng các v>t lên nhau; 

Nghe âm thanh cJa các KB v>t. 

 

* G#i ý k' ho*ch 1 ngày cho tr3 13 tháng tu7i 

—  ón tr&:  

+ Cho tr( ch*i v-i ./ ch*i.  

+ Cho tr( t1p .i. 

+ Trò chuy7n v-i tr( v9 các b< ph1n c=a c* th? (mBt, mDi, mi7ng,…).  

— Ch*i — t-p có ch0 12nh:  

+ BI vào, lLy ra. 

+ XNp ch/ng 2 — 3 v1t lên nhau. 

+ Làm quen v-i các b< ph1n c* th?. 
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— Ch"i — t'p t) do: 

+ Ch%i v(i )* ch%i. 

+ Ch%i: Chi chi chành chành, Ú oà. 

+ Nghe hát: “Búp bê”, các bài dân ca, hát ru. 

+ Nghe )Dc th%: “Yêu mG”. 

— Ch"i — t'p bu/i chi1u, th3i gian tr8 tr9: 

+ Ch%i vHn )Ing: THp )i, )i lLy bóng, ch%i ú oà, chi chi chành chành. 

+ Làm quen v(i tên các bQn, cô trong nhóm. 

+ Nghe hát, nghe )Dc th%. 

+ Ch%i v(i )* ch%i: BS vào, lLy ra; XVp ch*ng các vHt lên nhau; Nghe âm 

thanh cWa các )* vHt. 

Bài t%p 9: D*a vào các g1i ý trên, b8n hãy thi<t k< k< ho8ch giáo d?c cho 

tr@ 13 tháng tuDi.  

4.2.2. Gợi ý kế hoạch giáo dục cho trẻ 18 – 24 tháng tuổi 

KV hoQch giáo dYc cho trZ 18 — 24 tháng tu_i )`ac xây dcng cho 2 tudn. 

Trên c% sf 2 tudn, giáo viên xây dcng kV hoQch tudn. 

* TuGn 1 và 2 

Th# Ch%i — t)p có ch- ./nh Ch%i — t)p m2i lúc, m2i n%i 

2 

— Thh dYc: Gà con; ji theo h`(ng thkng. 

— Xem tranh con vHt: mèo, gà. 

3 

— Nghe hát bài: “Con gà trnng”. 

— Hãy lLy cho )úng (nhHn biVt tên )* 

ch%i và màu src xanh, )S). 

4 

— Cho bé un, unng (tHp sv dYng cnc, 

bát, thìa; nhHn biVt to — nhS). 

— Cái gì? Con gì? Kêu thV nào? 

 

— Rèn luyzn kh{ nung gi| thung 

b}ng trong khi vHn )Ing. 

— Xem tranh và trò chuyzn v� 

các con vHt, )* vHt quen thuIc. 

— Nghe hát và vHn )Ing theo 

nhQc, nghe )Dc th% v� các con vHt.  

— Ch%i v(i )* ch%i: NhHn biVt 

màu xanh, )S; ch*ng các vHt 

lên nhau, bS vào, lLy ra; phân 

bizt to — nhS. 
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Th" Ch%i — t)p có ch- ./nh Ch%i — t)p m2i lúc, m2i n%i 

5 

— Th% d'c: Gà con; /i theo h34ng th6ng.  

— /8c th9: “Gà gáy”. 

6 

— Bé xBp nhà cho “gà con”. 

— Trò ch9i nhFn biBt con vFt.  

— Ch9i: 

+ BKt ch34c tiBng kêu cOa các 

con vFt (chó, mèo, gà,…).  

+ Trò ch9i v4i các ngón tay. 

+ Xem sách và tFp giZ sách. 

* Tu"n 3 và 4 

Th" Ch%i — t)p có ch- ./nh Ch%i t)p — m2i lúc, m2i n%i 

2 

— Th% d'c: TFp v4i gi]y báo; Ném 

trúng `ích. 

— Xem tranh con cá.  

3 

— Nghe hát bài: “Rda met nh3 mèo”. 

— Tháo lKp vòng. 

4 

— Các con vFt thân yêu cOa bé (con gà, 

con vit,…). 

— ChiBc túi kì diku (nhFn biBt `l ch9i, 

các con vFt bmng xúc giác). 

5 

— Th% d'c: TFp v4i gi]y báo; Ném 

trúng `ích. 

— /8c th9: “Con cá vàng”. 

6 

— K% chuykn theo tranh: “Gà mo dpn 

gà con `i kiBm qn”. 

— Xâu hrt. 

— Rèn luykn khs nqng git 

thqng bmng trong khi vFn `ung. 

— Trv xem tranh và trò chuykn 

v4i trv vw các con vFt, `l vFt 

quen thuuc. 

— Nghe hát và vFn `ung theo 

nhrc, `8c th9 vw các con vFt.  

— Ch9i v4i `l ch9i: NhFn biBt 

màu xanh, `y; chlng các vFt 

lên nhau; by vào, l]y ra; phân 

bikt to — nhy; xâu hrt. 

— Ch9i: 

+ Cát và n34c. 

+ BKt ch34c tiBng kêu cOa các 

con vFt (chó, mèo, gà,…).   

+ Trò ch9i: Ch9i v4i búp bê, 

Cho bé qn, /ui mz cho em bé,… 
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* G!i ý k& ho)ch 1 tu.n cho tr1 19 tháng tu5i 

Ho$t &'ng giáo d-c 

Th1i gian 

Th3 2 Th3 3 Th3 4 Th3 5 Th3 6 

!ón tr& 

 

— Tr& ch+i v.i /0 ch+i: ch+i v.i búp bê, con v8t, kh:i g<,… 

— Cho tr& xem tranh con v8t: mèo, gà,… gEi tên con v8t và bFt 

chG.c tiHng kêu cJa nó. 

Ch+i — t8p 

có chJ /Lnh 

 

— ThM dOc: 

Gà con; !i 

theo hG.ng 

thRng. 

— Xem 

tranh con 

v8t: mèo, 

gà. 

— Nghe hát 

bài: “Con 

gà tr:ng”. 

— Hãy l\y 

cho /úng 

(nh8n biHt 

tên /0 ch+i 

và màu sFc 

xanh, /_). 

— Cho bé 

bn, u:ng 

(t8p sc 

dOng c:c, 

bát, thìa; 

nh8n biHt 

to — nh_). 

— Cái gì? 

Con gì? Kêu 

thH nào? 

— ThM dOc: 

Gà con; !i 

theo hG.ng 

thRng. 

— !Ec th+: 

“Gà gáy”. 

— Bé xHp 

nhà cho “gà 

con”. 

— Trò ch+i 

nh8n biHt 

con v8t. 

Ch+i — t8p  

ti do 

— Ch+i v.i /0 ch+i:  

+ XHp ch0ng các v8t lên nhau. 

+ Nh8n biHt màu xanh, /_. 

+ Phân bimt to — nh_. 

+ GEi tên và bFt chG.c tiHng kêu cJa các con v8t. 

+ Cho bé bn. 

— Nghe /Ec th+ và làm /nng tác minh hoo bài: “Gà gáy”. 

— Nghe hát và làm /nng tác minh hoo bài: “Con gà tr:ng”. 

Ch+i — t8p 

bupi chiqu 

— Ch+i các trò ch+i nhG bupi sáng. 

— Xem sách vq /nng v8t: 

+ GEi tên và bFt chG.c tiHng kêu cJa con v8t. 

+ T8p gir sách. 

— Trò ch+i dân gian: Nu na nu n:ng, Chi chi chành chành. 
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* G!i ý k& ho)ch 1 ngày cho tr2 19 tháng tu6i 

—  ón tr&:  

+ Tr% ch(i v+i ,- ch(i: ch(i v+i búp bê, con v6t, kh9i g;,… 

+ Cho tr% xem tranh con v6t: mèo, gà,… gDi tên con v6t và bEt chF+c tiGng 

kêu cIa nó. 

— Ch+i — t-p có ch0 12nh: 

+ Bé xGp nhà cho “gà con”. 

+ Trò ch(i nh6n biGt con v6t.  

— Ch+i — t-p t3 do: 

+ Ch(i v+i ,- ch(i:  

 XGp ch-ng các v6t lên nhau. 

 GDi tên và bEt chF+c tiGng kêu cIa các con v6t. 

+ Nghe hát và làm ,Vng tác minh hoW bài: “Con gà tr9ng”. 

— Ch+i — t-p bu8i chi9u:  

+  Xem sách vY ,Vng v6t: GDi tên và bEt chF+c tiGng kêu cIa con v6t. 

+ T6p giZ sách. 

+ Trò ch(i dân gian: Chi chi chành chành. 

Bài t8p 10: D=a vào g!i ý trên, b)n hãy thi&t k& k& ho)ch giáo dEc cho tr2 

lGa tu6i 12 —24 tháng tu6i.  

Hoạt động 5: Thực hành lập kế hoạch giáo dục trẻ 24 – 36 

tháng tuổi 

5.1. Các yêu cầu về việc lập kế hoạch giáo dục trẻ 24 – 36 tháng tuổi 

KG hoWch giáo d^c cho tr% Z ,V tu_i này có tha ,Fbc xây dcng theo tháng 

nhF ,9i v+i tr% 18 — 24 tháng tu_i (xem phin 12 — 24 tháng tu_i) và ckng 

có tha xây dcng theo hF+ng tích hbp các nVi dung giáo d^c theo chI ,Y. 

Dù l6p kG hoWch theo hF+ng nào ckng cin phoi ,om boo nhpng yêu ciu 

nhqt ,rnh. Yêu ciu ,ó là gì? BWn hãy viGt ra ,a hoàn thành bài t6p sau: 

Bài t8p 11: Hãy nêu nhMng yêu cNu vO viPc l8p k& ho)ch giáo dEc tr2 24 — 36 

tháng tu6i. 
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THÔNG TIN PHẢN HỒI 

Hãy $%i chi)u nh,ng yêu c/u b1n v3a nêu v5i nh,ng thông tin ph9n h:i 

d<5i $ây: 

— K) ho1ch giáo dCc $<Dc xây dFng ngay t3 $/u nGm hIc. 

— K) ho1ch giáo dCc nGm $<Dc xây dFng trên cL sN: 

+ NQi dung Ch<Lng trình Giáo dCc trU nhà trU 24 — 36 tháng tu[i. 

+ DFa vào sF phát tri]n c^a trU, kh9 nGng và nhu c/u c^a trU. 

+ DFa vào $iau kibn thFc t) c^a $ca ph<Lng. 

+ V5i các nQi dung giáo dCc tích hDp theo ch^ $a thì tên ch^ $a c/n $<Dc 

$gt $Ln gi9n, g/n ghi v5i trU nh<: “Bé và gia $ình”; “n: chLi c^a bé”; 

“Nh,ng con vot $áng yêu”;...  

5.2. Lập kế hoạch giáo dục trẻ 24 – 36 tháng tuổi 

Hãy tham kh9o gDi ý d<5i $ây, k)t hDp v5i nh,ng hi]u bi)t c^a mình $] 

hoàn thành bài top phía d<5i. 

5.2.1. Gợi ý các chủ đề trong năm học 

Ví dC 1:  

TT Ch$ %& S( tu+n 

1 Bé và các b1n 3 

2 n: chLi c^a bé 4 

3 Các bác, các cô trong nhà trU 3 — 4 

4 Cây và nh,ng bông hoa $rp 4 
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TT Ch$ %& S( tu+n 

5 Nh$ng con v*t ,áng yêu 4 

6 Ngày T5t vui v7 4 

7 M: và nh$ng ng;<i thân yêu c>a bé 4 

8 Có thE ,i ,5n khGp mJi nKi bLng nh$ng ph;Kng tiMn gì? 4 

9 Mùa hè ,5n rTi 3 

10 Bé lên mZu giáo 3 

  

Ví d^ 2: 

Th-i gian Tu+n 

TT Ch$ %& Ch$ %& nhánh 

T2 34n 

1 Bé bi5t nhiau thb 05/9   09/9/20… 01 

2 Bé và các ben  01 
1 

Lgp hJc  

c>a bé 

3 Lgp hJc c>a bé  01 

1 hT chKi yêu thích c>a bé  01 

2 Bé thích chKi gì?  01 
2 

hT chKi  

c>a bé 

3 hT dùng quen thukc c>a bé  01 

1 Cô giáo c>a bé  02 

3 

Các bác,  

các cô 

trong nhà 

tr7 

2 

Các bác cnp d;ong  

01 

1 

Nh$ng con v*t nuôi trong 

gia ,ình 

 

01 

2 

Nh$ng con v*t nuôi trong 

gia ,ình có 4 chân 

 

01 

3 Nh$ng con v*t sqng d;gi n;gc  01 

4 

Nh$ng  

con v*t 

,áng yêu 

4 Nh$ng con v*t sqng trong rrng  01 
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Th"i gian Tu)n 

TT Ch+ ,- Ch+ ,- nhánh 

T/ 01n 

1 Bé yêu cây xanh  01 

2 V01n rau c3a bé  01 

3 Qu7 ngon c3a bé  01 

5 

Cây qu7, 

rau và 

nh@ng 

bông hoa 

BCp 

4 Nh@ng bông hoa BCp  01 

1 Bé vui Bón TJt  01 

2 NghL TJt   
6 

TJt vui vN 

và mùa 

xuân 

3 Mùa xuân BJn  01 

1 MC c3a bé  01 

2 Nh@ng ng01i thân yêu c3a bé  01 

7 

MC và 

nh@ng 

ng01i  

thân yêu  

3 Gia Bình c3a bé  01 

1 

Ph0Vng tiWn giao thông 

B01ng bX 

 

01 

2 

Ph0Vng tiWn giao thông 

B01ng sZt 

 

01 

3 

Ph0Vng tiWn giao thông 

B01ng thu[ 

 

01 

8 

Bé có th] Bi 

khZp m_i 

nVi b`ng 

các ph0Vng 

tiWn gì? 

4 

Ph0Vng tiWn giao thông 

B01ng không 

 

01 

1 N0cc  01 

2 MXt sd hiWn t0eng tf nhiên  01 

9 

Mùa hè  

BJn rii 

3 Mùa hè BJn rii  01 

1 Lcp mku giáo c3a bé  02 

10 

Bé Bi  

mku giáo 

2 Bé Bi mku giáo  01 



 |  MODULE MN 17   
32 

M!i ch& '( l*n ',-c d/ ki1n th/c hi3n trong th7i gian 3 — 5 tu=n tr> lên. 

Tuy nhiên, trong quá trình th/c hi3n, th7i l,-ng này có thI thay 'Ji tKng 

hoLc giMm theo nhu c=u, hPng thú c&a trR hoLc do nhSng vi3c 'Ut xuWt 

xMy ra. 

5.2.2. Kế hoạch tháng/chủ đề  

— Tên ch& '(: ………………………………………………………………………. 

— Th7i gian th/c hi3n: ……………………………………………………………. 

* M"c tiêu: Xác '\nh theo các l]nh v/c phát triIn (phát triIn thI chWt, nh`n 

thPc, ngôn ngS, tình cMm xã hUi). 

* N*i dung: d,a ra nhSng nUi dung treng tâm c&a ch& '( c=n giáo dgc cho 

trR. Tuh theo ch& '(, m!i ch& '( có thI th/c hi3n trong th7i gian 4 — 10 

tu=n. M!i nUi dung cg thI có thI th/c hi3n trong th7i gian 1 — 2 tu=n.  

* Các ho2t 3*ng: Gnm các hoot 'Ung triIn khai theo các l]nh v/c giáo dgc: 

hoot 'Ung phát triIn thI chWt, phát triIn nh`n thPc, phát triIn ngôn ngS 

phát triIn tình cMm xã hUi và ',-c th/c hi3n theo h,*ng tích h-p thông 

qua các hoot 'Ung: phát triIn v`n 'Ung; hoot 'Ung v*i 'n v`t, nh`n bi1t 

và t`p nói; luy3n các giác quan; kI chuy3n theo tranh, nghe 'ec ths,  

kI chuy3n; nghe và t`p hát; v`n 'Ung theo nhoc;... 

5.2.3. Kế hoạch tuần 

D/a trên k1 hooch tháng/ch& '( 'I xây d/ng k1 hooch tu=n.  

Khi xây d/ng k1 hooch tu=n, c=n l,u ý:  

— L/a chen các hoot 'Ung phù h-p v*i nUi dung c&a các l]nh v/c giáo dgc. 

— PhMi bMo 'Mm tích h-p các nUi dung giáo dgc và ',-c thI hi3n > mei th7i 

'iIm trong ngày:  

+ dón trR. 

+ Chsi — t̀ p buJi sáng (gnm chsi — t`p có ch& '\nh và chsi, hoot 'Ung > 

các góc). 

+ Hoot 'Ung ngoài tr7i. 
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+ Ch$i — t(p bu,i chi.u. 

Cu0i ngày và tu6n nên ghi m9t s0 nh(n xét v. vi=c th>c hi=n k@ hoBch Cã 

C. ra. 

*  Ví d$ v& k( ho+ch m.t ch0 1& 

Ví d$ 1:  

K( ho+ch ch- ./: M1 VÀ NH5NG NG78I THÂN C=A BÉ 

ThIi gian th>c hi=n: 4 tu6n. 

A. M$c tiêu 

* Phát tri'n th' ch*t 

— Phát triNn v(n C9ng: 

+ T(p Ci vOng vàng và rèn luy=n m9t s0 kR nSng v(n C9ng: chBy theo hUVng 

thWng, ném bóng vào Cích. 

+ Luy=n t(p các c\ C9ng bàn tay, ngón tay. Luy=n t(p ph0i h]p các giác 

quan v(n C9ng: Theo hi=u l=nh CUa tay ra, gi_u tay; gia sách, Cóng sách,… 

— Giáo dec dinh dUfng và sgc khoh: 

+ T(p r\a tay, lau mit. 

+ T(p Ci dép, Ci v= sinh, cai qu6n áo khi bj UVt, bkn. 

+ T(p nói vVi ngUIi lVn khi có nhu c6u Sn, ngl, v= sinh. 

+ Nh(n bi@t nguy c$ không an toàn và phòng tránh: khi s\ deng dao, 

kéo,… CN Sn các qup có hBt. 

* Phát tri'n nh,n th-c 

— Trh bi@t tên và công vi=c cla nhOng ngUIi thân g6n gri trong gia Cình. 

— Trh thích khám phá th@ giVi xung quanh: tháo, ltp, vin, ma,… 

— Trh bi@t tên gui m9t s0 Cv dùng cla gia Cình và Cv dùng, Cv ch$i cla trh. 

— Trh nh(n bi@t âm thanh to, nhx cla các Cv v(t, Cv ch$i. 

* Phát tri'n ngôn ng0 

— Trh gui tên màu stc cla Cv v(t trong gia Cình và Cv ch$i: Cx, vàng, xanh. 
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— Chú ý nghe và hi,u ./0c nh2ng l4i nói .6n gi7n c8a nh2ng ng/4i g:n g;i. 

— Tr? th, hiAn bCng l4i nói nhu c:u, mong muGn c8a b7n thân .Gi vIi 

ng/4i khác bCng các câu .6n gi7n.  

— Có th, tr7 l4i và .Lt câu hMi: Cái gì? Làm gì? R .âu? ThS nào? T, làm gì? 

TUi sao? 

* Phát tri(n tình c,m, k0 n1ng xã h5i và th8m m0 

— Tr? có kh7 nWng nhXn biSt và bi,u lY c7m xúc c8a mình vIi nh2ng ng/4i 

thân xung quanh: chào, dU,… 

— Tr? có kh7 nWng c7m nhXn và bi,u lY c7m xúc c8a mình vIi các .^ ch6i 

tr? thích nh/ ôm búp bê, cho búp bê Wn, cho búp bê ng8,… 

— Tr? biSt vâng l4i và làm theo ng/4i lIn: biSt dU, chào cô khi .Sn lIp,… 

— Tr? tích ccc ch6i cùng cô và bUn trong các trò ch6i tXp th,.  

— Tr? thích di màu, dán hình nhà, .^ ch6i, vXt dfng,… 

B. Chu&n b) h*c li.u 

— gnh gia .ình và các hoUt .Yng c8a gia .ình bé (sinh nhXt, lj tSt,…). 

— Tranh 7nh vl các ki,u nhà. 

— MYt sG qu:n, áo, giày, dép, m;,... c8a bG, mo và c8a bé. 

— Tranh 7nh các phòng và .  ̂dùng các phòng: bàn ghS, bát .pa, xoong n^i, 

chWn gGi,... 

— Giry, báo, vM hYp các-tông ., làm nhà.  

— Giry màu các loUi, h^ dán, .rt nLn,... 
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C. Xây d'ng m+ng n,i dung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                              

 

 

 

 

                  

 

 

 

 

 

 

Ng"#i thân c+a bé 

 

— Nhà bé có nh2ng ai? 

— 4 nhà ai làm vi8c gì? 

— Bé yêu ai nh>t?  

— Gia @ình bé có nh2ng @A dùng gì? 

— DA dùng @"Ec làm bFng gì?  

— Dùng @H làm gì?  

DA chIi vJ  

gia @ình 

BÉ VÀ NGNOI THÂN  

 

DA dùng  

gia @ình 

— Bé thích @A chIi gia @ình nào? 

— DA chIi gia @ình có màu gì?  

— Cách gi2 gìn v8 sinh nh" thY nào? 
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D. Xây d'ng m+ng ho+t /0ng   

* Giáo d&c dinh d*+ng và s0c kho2: 

— T$p g'i cô khi có nhu c0u 1i v3 sinh 

và 1i v3 sinh 1úng n7i quy 1:nh. 

— D=y tr@ An chín, uDng sôi, rEa tay 

trGHc khi An, lau mi3ng sau khi An, 

uDng nGHc.  

— D=y tr@ bL rác 1úng n7i quy 1:nh, 

tránh xa các v$t nguy hiOm nhG bPp 

lò, bàn là,...  

* Phát tri7n v8n 9:ng: 

— Ch=y theo hGHng thUng. 

— Bò qua v$t cWn. 

— Ném bóng vào 1ích. 

— Xoa tay, ch=m các 10u ngón tay vHi 

nhau, rót, nhào, khu[y 1ào, vò xé. 

 

 

 

 

 

— Ch7i thao tác 1óng vai: m] — con. 

— XPp nhà, xPp hàng rào,... 

— Tô màu chân dung m], dán thêm mat 

mbi còn thiPu trên khuôn mct. Ch7i vHi 

1[t ncn. 

— Âm nh=c: Nghe, hát và v$n 1eng theo 

nh=c các bài hát vf chg 1f gia 1ình và m]: 

“M] yêu không nào”, “Búp bê”, “Lmi chào 

buni sáng”, “CW nhà thG7ng nhau”,... 

— Trò ch7i dân gian: Chi chi chành 

chành, Nu na nu nDng, T$p t0m vông,... 

— Trò chuy3n vf bD m] và nhong ngGmi 

thân trong gia 1ình bé.  

— Trò chuy3n vf các 1p dùng trong gia 

1ình, các 1p ch7i gia 1ình có trong 

nhóm lHp. 

 

— Sm nan 1p dùng trong gia 1ình 1O 

biPt ch[t li3u. 

— Nh$n biPt met sD 1p dùng trong 

gia 1ình vf tên g'i, 1cc 1iOm và 

công dsng cga các 1p dùng 1ó. 

— Nh$n biPt màu xanh, 1L, vàng. 

— Xem Wnh, g'i tên nhong ngGmi thân 

trong gia 1ình. 

— Nghe 1'c th7, kO chuy3n vf gia 1ình: 

“Yêu m]”, “Cháu chào ông =”. 

— KO chuy3n theo tranh vf 1p dùng gia 

1ình. 

— Giw sách, xem tranh và các hình Wnh 

vf gia 1ình. 

Mx VÀ  

NG{|I THÂN 

Phát triOn tình cWm, 

k� nAng xã hei và 

th�m m� 

Phát triOn  

nh$n th�c 

Phát triOn ngôn ngo 

Phát triOn  

thO ch[t 
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* Ví d$ v& k( ho+ch tu/n cho ch1 2&: M5 VÀ NH9NG NG;<I THÂN CAA BÉ  

Tu/n 1: MF c1a bé 

Th" 

Ho&t  

()ng 

Th" 2 Th" 3 Th" 4 Th" 5 Th" 6 

"ón tr' — Th+ 

d-c sáng 

— Trò chuy5n v7 M9 C;A BÉ: M@ con tên là gì? M@ làm gì? 

Làm I Jâu? L nhà m@ làm vi5c gì? Bé yêu m@ nhO thP nào?… 

— ChRi vSi các khUi gV có màu xanh, JZ, vàng: xPp tháp, xPp 

nhà,… 

— Th+ d-c sáng: T\p vSi nR.  

     

ChRi — t\p  

bu_i sáng: 

 

Ch#i — t'p  

có ch+ ,-nh 

 

M0 c+a 

bé 

— Trò 

chuy5n 

v7 M@ 

c`a bé. 

— Nghe 

hát: 

“Cd 

nhà 

thORng 

nhau”. 

Ai hát 

hay? 

— Hát: 

“M@ yêu 

không 

nào”.  

— Nghe 

hát: “Cd 

nhà 

thORng 

nhau”.  

— V\n 

Jing 

trong 

nhà: 

T\p tjm 

vông.  

Bé yêu 

m0 

— "kc 

thR: 

“Yêu 

m@”. 

— Xâu 

vòng 

tnng 

m@. 

Ai nhanh h#n? 

Choy theo 

hOSng thpng. 

 

 

Bé khéo tay 

— Tô màu 

chân dung 

m@.  

— Nghe nhoc: 

“M@ yêu 

không nào”.  
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Th" 

Ho&t  

()ng 

Th" 2 Th" 3 Th" 4 Th" 5 Th" 6 

Ch"i v&i '( 

ch"i, ho,t '.ng 

theo ý thích 

— Ch$i: M( — con; X.p d1n 

nhà c3a (chú ý b9 rác <úng 

n$i quy <Anh).  

— Xây dEng: X.p hàng rào 

khu vHIn gia <ình. 

— Ch$i vKi <Lt nNn, tô màu 

theo ý thích. 

— Xem sách tranh vU gia <ình.  

 

 

HoWt <Xng 

ngoài trIi 

— Quan sát cây hoa trong vHIn trHIng, màu cZa hoa, lá.  

Ch$i vKi lá cây r\ng (x.p hình, ch1n lá theo màu,...). 

— V_n <Xng: Trò ch$i: Bóng tròn, Chi chi chành chành,  

T_p tdm vông. 

— Ch$i xây nhà te cát HKt.  

Ch$i — t_p  

bufi chiUu 

 

— Trò 

chuygn 

vU m(. 

— Ch$i 

vKi 

sách: 

Gii 

sách 

xem 

tranh 

vU gia 

<ình.  

— Ch$i: 

Cho búp 

bê kn 

(quLy 

bXt, b. 

em, cdm 

thìa, <út 

cho em 

kn, âu 

y.m 

em,...).  

— Nghe 

hát vU 

gia <ình. 

— Xem mnh 

cZa gia 

<ình bé và 

trò chuygn 

vU boc mnh. 

— Ch$i: Nu 

na nu npng. 

— Làm mnh 

m(: Dán 

thêm msi, 

migng vào 

khuôn mNt.  

— V_n <Xng 

theo nhWc 

(theo bkng 

<ta). 

— Cùng cô 

làm tranh 

vU gia <ình. 

— Ch$i: 

T_p tdm 

vông. 
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Tu"n 2: Ng)*i thân c0a bé 

   Th# 

Ho&t 

()ng 

Th# 2 Th# 3 Th# 4 Th# 5 
Th# 6 

 ón tr& — 

Th* d,c 

sáng 

— Trò chuy4n v6 ng78i thân trong gia =ình: Tên gAi cBa bD, mG, ông, 

bà, anh, chJ, em,… Các công vi4c cBa mAi ng78i trong gia =ình.  

— Cho tr& chOi vPi khDi hRp các màu =* xây nhà, xUp hàng rào.  

— Th* d,c sáng: TVp vPi nO. 

ChOi — tVp 

buWi 

sáng: 

 

Ch"i — t'p 

có ch+ 

,-nh 

 

Nhà bé có 

b3, m6,… 

— Trò 

chuy4n v6 

gia =ình 

cBa bé. 

— Hát: “C[ 

nhà th7Ong 

nhau”. 

Hãy hát 

cùng cô 

— Hát: “L8i 

chào buWi 

sáng”. 

— Nghe hát: 

“Ba ngAn 

nUn”. 

— VVn =Rng 

trong nhà: 

Kéo c7a  

lca x&. 

Bé yêu  

ông bà 

— K* chuy4n: 

“Cháu chào 

ông d”. 

— Trò 

chuy4n v6 

ông, bà,... 

cBa bé. 

Ai nhanh 

h"n? 

— Chdy theo 

h7Png 

theng. 

— Hát:  

“MG yêu 

không nào”. 

Ai tinh mFt 

h"n? 

— Tgng c8, 

hoa, dây =h 

cho em  

búp bê. 

— Hát:  

“C[ nhà 

th7Ong nhau”. 

Ch"i vHi 

,I ch"i, 

hoKt ,Lng 

theo ý 

thích 

— Nju và cho búp bê kn.  

Ru búp bê ngB.  

— XUp hàng rào khu v78n gia =ình. 

— ChOi vPi =jt ngn, tô màu theo ý thích. 

— ChOi vPi gdo, =p: s8, xúc, =ong,… 

 

Hodt 

=Rng 

ngoài tr8i 

— Quan sát cây và hoa trong v78n tr78ng. 

— ChOi: Bóng tròn to, TVp trm vông,… 

— ChOi vPi cát 7Pt: xây nhà, v78n; ChOi vPi n7Pc: rót, =ong,… tc 

chai, ntp,… 

— ChOi =u quay, cru tr7vt,... 
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   Th# 

Ho&t 

()ng 

Th# 2 Th# 3 Th# 4 Th# 5 
Th# 6 

Ch"i — t'p 

bu+i 

chi-u 

— Trò 

chuy2n v- 

5nh c6a 

gia 9ình 

bé. 

— Nh'n bi>t 

tên g@i và 

mCt sE 

hành 

9Cng c6a 

ngFGi thân. 

— I@c th": 

“Yêu mM”. 

— Cho trP 

làm quen 

vTi thao tác 

rVa tay. 

 

 

— Ch"i: 

Cho búp 

bê Xn;  

Ru búp bê 

ng6. 

— Nh'n 

bi>t tên g@i 

và mCt sE 

hành 9Cng 

c6a ngFGi 

thân. 

 

— Trò 

chuy2n 

theo tranh 

v- gia 9ình. 

— Trò 

chuy2n, 

giáo d]c 

trP không 

cho v't l` 

vào mai, 

tai, mi2ng, 

rEn và bC 

ph'n sinh 

d]c. 

— Nghe cô 

9@c th": 

Cháu chào 

ông `. 

— Cùng cô 

d@n dMp 

phòng nhóm.  

  

Tu"n 3: '( dùng trong gia 1ình bé 

                    Th# 

Ho&t  

()ng 

Th# 2 Th# 3 Th# 4 Th# 5 Th# 6 

Ión trP — Thd 

d]c sáng 

— Trò chuy2n v- các 9e dùng 9d Xn uEng, 9d ng6,… 

— Ch"i vTi các khEi gg các màu: x>p bàn, gh>,... 

— Thd d]c sáng: T'p vTi n". 

Ch"i — t'p 

bu+i sáng: 

 

 

Ch#i — t'p  

)* dùng 

nhà bé 

 

Nh#n 

bi't: 

Ai 34c 

hay h#n? 

— +,c 

th.: 

“Yêu 

Bé yêu ai? 

— Hát: “Cháu 

yêu bà” 

— Nghe: “Bi't 

vâng l?i mA”. 

Xem ai tài? 

— Ném 

bóng trúng 

Gích. 

— +,c th.: 

Ai ch4n 

gi?i? 

— Ch,n bát, 

GJa, thìa 

theo màu.  
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                    Th# 

Ho&t  

()ng 

Th# 2 Th# 3 Th# 4 Th# 5 Th# 6 

có ch$ %&nh 

 

gi#$ng, 

t(, bàn, 

gh,.  

 

m/”. 

— Xâu 

vòng 

t7ng 

m/. 

— Trò ch;i: 

Hãy lAng 

nghe. 

Yêu m/. — Trò ch;i: 

Ai nhanh 

h;n? 

Ch)i v,i %- 

ch)i, ho0t 

%2ng theo ý 

thích 

— Ru em ng(, cho em Jn. 

— X,p hàng rào, v#$n nhà.  

— N7n Môi MOa. 

— Múa hát, MSc th; các bài vT gia Mình. 

 

HoVt MWng 

ngoài tr$i 

— Quan sát và trò chuyZn vT cây và màu c(a lá: lá M[, lá vàng, lá 

xanh; Nh7t lá x,p hình theo ý thích. 

— Ch;i: Bóng tròn to; LWn cdu veng; Chi chi chành chành. 

— Hát, MSc th; vT gia Mình.  

— Ch;i Mu quay, cdu tr#gt,… 

Ch;i — tip 

buji chiTu 

M7c qudn 

áo cho búp 

bê. 

 

Kl chuyZn 

theo tranh 

vT các Me 

dùng trong 

gia Mình.  

 

Trò 

chuyZn 

vT công 

dong 

c(a các 

Me dùng 

trong gia 

Mình và 

nhpng 

vit nguy 

hilm.  

Trò 

chuyZn, 

giáo doc 

trq rra 

tay 

tr#sc 

khi Jn, 

b[ rác 

Múng 

n;i quy 

Munh.  

Cùng cô làm 

bvc tranh vT 

các Me dùng 

gia Mình. 
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Tu"n 4: '( ch+i gia /ình 

Th" 

Ho&t  

()ng 

Th" 2 Th" 3 Th" 4 Th" 5 Th" 6 

 ón tr& — 

Th* d,c 

sáng 

— Trò chuy4n v6 các 78 dùng trong gia 7ình: bàn, ghB, tC, giDEng, 

quGt, ti vi, tC lGnh. 

— ChKi vLi các khNi gO, xem tranh Snh v6 các 78 dùng trên. 

— Th* d,c sáng: TUp vLi nK. 

ChKi — tUp 

buWi sáng: 

 

 

Ch"i — t'p 

có ch+ 

,-nh 

 

Công d2ng 

c+a tôi 

— Trò 

chuy4n v6 

78 dùng 

gia 7ình: 

bBp, n8i, 

chSo, rW, 

Xm. 

— ChKi: Bày 

phòng cho 

búp bê. 

Ai hát hay 

h"n? 

— Hát: “M^ 

yêu không 

nào”. 

Nghe: “CS 

nhà thDKng 

nhau”. 

— VUn 7cng 

theo nhGc: 

Bóng tròn 

to. 

Xem ai 

tài? 

Ném bóng 

trúng 

7ích. 

 

Trong tranh 

có gì? 

Cái qufn, 

cái áo, cái 

mg. 

 

Ai tinh h"n? 

Chhn 78 chKi 

màu xanh, 7i. 

 

Ch"i vAi 

,B ch"i, 

hoDt ,Eng 

theo ý 

thích 

— Tjm và mkc qufn áo cho búp bê. 

— Nkn bánh cho búp bê. 

— XBp cái bàn. 

— Xây nhà tn các hình khNi.  

— Xem sách tranh v6 gia 7ình. 

 

HoGt 7cng 

ngoài trEi 

— Quan sát cây hoa trong vDEn và thEi tiBt. 

— Trò chKi vLi các ngón tay; Bóng tròn to. 

— ChKi vLi lá cây. 

— ChKi 7u quay, cfu trDqt.  
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Th" 

Ho&t  

()ng 

Th" 2 Th" 3 Th" 4 Th" 5 Th" 6 

Ch"i — t'p 

bu+i chi-u 

— Trò 

chuy2n v- 

các 67 

ch"i gia 

6ình có < 

trong l?p. 

— Ch"i v?i 

67 ch"i có 

màu sDc 

khác 

nhau. 

Ch"i chFn 

bóng: 

Bóng 6I 

vào r+ 6I, 

bóng xanh 

vào r+ 

xanh, 

bóng vàng 

vào r+ 

vàng,… 

Quan sát 

và trò 

chuy2n 

v- 67 

ch"i: các 

loNi quPn 

áo búp 

bê và 67 

dùng cho 

búp bê. 

— Ch"i: 

TDm cho 

em bé. 

Quan sát và 

trò chuy2n 

v- 67 ch"i: 

quNt, ti vi, 

tW lNnh, 67 

dùng nhà 

bXp,... 

— Ch"i: Y7 

v't bé thích. 

 

— Hát: “M^ 

yêu không 

nào”. 

— Ch"i:  Y7 

ch"i bé thích. 

 

 

* Gci ý kX hoNch met ngày 

1) #ón tr( 

2) Th, d.c sáng: T1p v4i n6 

M!c $ích: T'p th< sâu, phát trign c" bDp, rèn luy2n khi njng thkc hi2n 

bài t'p theo yêu cPu cWa giáo viên. 

Chu*n b-: N" các màu, dài khoing 30cm, 6W cho moi trp 2 dii n". 

Ti0n hành: Cho trp cPm n", 6i kXt hcp chNy vòng quanh 1 — 2 vòng và 

6sng thành vòng tròn 6g t'p. 

• Yeng tác 1: Th+i n" (t'p 3 —  4 lPn) 

— Tw thX chuxn by: Ysng tk nhiên, 2 tay cPm n" gi" ra phía trw?c mi2ng. 

— T'p: Cô nói: “Th+i n"”. Trp hít vào th't sâu, r7i th+i mNnh vào n". Cô 

6eng viên trp: “Th+i n" bay cao lên nào”.  

• Yeng tác 2: Gi" n" lên cao (t'p 3 — 4 lPn) 
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— T# th& ch(n b+: -.ng t0 nhiên, 2 tay n7 th8 xuôi. 

— T=p: 

+ Cô nói: “Gi7 n7 lên cao”, trH gi7 2 tay lên cao. 

+ Cô nói: “-#a n7 xuIng thJp”, trH K#a 2 tay vM t# th& ban KNu. 

• -Ong tác 3: ChRm n7 xuIng sàn (t=p 2 — 3 lNn) 

— T# th& chu(n b+: -.ng t0 nhiên, tay cNm n7 th8 xuôi. 

— T=p: 

+  Cô nói: “Gi7 n7 lên cao”, trH gi7 2 tay lên cao.  

+  Cô nói: “ChRm n7 xuIng sàn”, trH cúi g=p ng#Yi, 2 tay cNm n7 chRm 

xuIng sàn. 

• -Ong tác 4: B=t nh8y (t=p 4 — 5 lNn) 

— T# th& chu(n b+: -.ng t0 nhiên, 2 tay cNm n7 th8 xuôi. 

— T=p:  

+  TrH nh8y b=t tRi ch], tay v^y n7, v_a nh8y v_a nói: “Nh8y cao”. 

• K&t thúc, cho trH Ki nhb nhàng mOt vài vòng quanh lep rfi chuygn sang 

hoRt KOng khác. 

3) Trò chuy*n v- ./ dùng gia .ình: Trò chuy*n v- bát, thìa, c;c,... 

M!c $ích: TrH nh=n bi&t tên gii, công dkng cla bát, thìa, cIc,… 

Chu*n b-: Bát, thìa, cIc,... 

Trò chuy2n: 

— Cô cNm 1 cái bát lên và hpi trH: -ây là cái gì? Dùng Kg làm gì?  

— Cho trH sY, quan sát và nói: -ây là cái bát/cái chén, cái bát Kg wn c7m. Cô 

nên KOng viên và khen trH k+p thYi. 

— T#7ng t0 nh# v=y vei cái cIc, cái thìa, tô.  

N&u có tranh 8nh, giáo viên chy vào b.c tranh và nói chuyzn vei trH vM 

nh{ng Kf KRc Kó. Chú ý xem lizu trH có thg gii tên và chy ra K#}c nh{ng 

b.c tranh vM các Kf v=t mà cô Kang nói tei hay không. 

— Chúng ta dùng cái gì Kg wn? Chúng ta dùng thìa Kúng không? Th& còn 

l#}c, gh&,… thì Kg làm gì? -ây là cái gì, Minh? À, Kó là cái gi#Yng, Kúng rfi.  

— Th& nhà các con có gi#Yng không? Gi#Yng Kg làm gì? Các con th#Yng 

ngl � Kâu? 
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— Gi$%ng () * (âu? (Trong phòng ng5).  

— Ti8p t:c nh$ v=y v?i các (A dùng khác có trong tranh.  

HHng ngày, trong cuKc sMng, khi trN sO d:ng bQt kì mKt (A v=t thTc nào, 

chúng ta (Vu phWi nói v?i trN vV công d:ng c5a (A v=t và cách thYc sO 

d:ng (A v=t (ó. 

4) Ho%t '(ng ch-i — t0p có ch3 '4nh:  !c th& “Yêu m,” — Nguy2n Bao 

M[ (i làm 

T] sáng s?m 

D=y th_i c`m 

Mua that cá 

Em kV má 

c$dc m[ th`m 

ei m[ `i 

Yêu m[ lhm! 

M!c $ích:  

— Giúp trN hi)u nKi dung bài th`: HHng ngày, công vikc c5a m[ nhiVu, vQt 

vW, m[ (i làm, (i chd mua that, cá vV nQu cho các con ln. Bé yêu m[ 

nhiVu lhm. 

— Doy trN chú ý lhng nghe cô (rc th` và (rc theo cô. 

— Doy trN bi8t th$`ng yêu m[, vâng l%i m[. 

Chu*n b-: T=p tranh, th` * nhà trN. 

Ti0n hành: 

— Dsn dht trò chuykn: 

+ Cô trò chuykn cùng trN. Bé yêu ai nhQt? RAi cô hwi: Nhà bé có nhyng ai? 

Bé yêu m[ nh$ th8 nào?  

+ Cô nói: Cô czng có m[, cô yêu m[ nhiVu lhm. Cô s{ (rc cho các con bài 

th` “Yêu m[” nhé. 

— Nghe cô (rc: 

+ Cô (rc l~n 1: ch=m, rõ l%i, di�n cWm. 

+ Cô giWi thích nKi dung bài th`: M[ (i làm vQt vW () nuôi, chlm sóc các con. 

Các con phWi bi8t yêu m[. 

+ Cô (rc và khuy8n khích trN (rc theo cô t] 3 (8n 4 l~n. 

+ Cho trN xem tranh: trò chuykn cùng cô qua tranh. 

+ Cô (rc và cho trN (rc theo. 
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— Ch$i: Mang vòng t.ng m0. 

Cô nói v4i tr6: Các con ngoan l;m, cô s> th?@ng cho các con có nhiAu 

vòng C0p, các con hãy cùng CHn thIm m0 và khoe v4i m0 là con C?Mc hNc 

bài th$ hay. Cho tr6 CNc theo cô mPt lQn nRa và con C?Mc cô t.ng cho 

vòng C0p, con t.ng m0. 

5) Ho%t '(ng theo ý thích 

* Ch$i v'i búp bê: Tr6 ch$i theo nhóm 2 — 3 tr6. 

Cho em In: Cô h?4ng dWn tr6 mPt tay bH búp bê, bH búp bê áp sát vào 

ng?Zi bé. MPt tay cQm thìa Cút vào mi]ng em búp bê. 

Ru em ng_: Cô h?4ng dWn tr6 biHt cách bH em, ru em ng_. Tr6 th` hi]n sa 

th?$ng yêu bbng sa nh0 nhàng vc vA em búp bê à $i.  

* N.n 0ôi 02a: Tr6 ch$i theo nhóm 3 — 4 tr6.  

Chu5n b6: Mci tr6 1 cgc Cht nhi màu Ci ho.c vàng, xanh. kla nhi, khIn 

lau mm. 

M8c 0ích: Tr6 tnp n.n hình dài C` làm Côi Coa. 

Ti<n hành: 

— Cô nói v4i tr6: Làm Côi Coa C` t.ng m0. 

— Cho tr6 sZ, n;m, hn, bóp, Cnp Cht và khuyHn khích tr6 trr lZi câu hii: 

“kht mAm hay cung?”. 

— Cho tr6 biHt: Tx miHng Cht có th` n.n thành hình dài C` làm Coa. 

— Cô n.n cho tr6 xem: k` miHng Cht xuyng brng, C.t lòng bàn tay phri lên 

miHng Cht và làm CPng tác lIn Ci lIn lzi theo chiAu dNc, vxa lIn cô vxa 

nói: “Ch{ lIn bbng lòng bàn tay”. Khi n.n xong, cô khuyHn khích tr6 gNi 

tên các C} vnt Có: chiHc Coa,... 

— Cho tr6 b;t ch?4c n.n theo cô. KhuyHn khích tr6 làm CPng tác giyng cô. 

NHu tr6 ch?a làm C?Mc CPng tác n.n thì cô cQm tay tr6 thac hi]n CPng 

tác. Khi tr6 n.n xong, cô hii tr6 n.n cái gì. 

— Cho tr6 n.n thêm mPt chiHc Coa nRa và cho tr6 nh;c lzi: “kôi Coa”. 

— Có th` cho tr6 mang vA nhà ch$i.  

* X<p cái bàn 

— Cô nói: Muyn xHp cái bàn phri có hai khyi nhaa. Cô cQm khyi vuông  

C.t ngay ng;n xuyng tr?4c. Sau Có, cô cQm khyi chR nhnt xHp ch}ng lên 
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kh"i vuông. +, cô .ã có m2t cái bàn th7t xinh! Các con có thích không 

nào? Hãy cùng cô xAp nhé. 

— Cho mEi trG m2t b2 .H trG xAp. Trong khi xAp, cô hJi trG: Con xAp gì thA? 

Cho trG nói theo: “XAp cái bàn”. 

— Con hãy xAp chQng lên .i nào! DUy trG xAp chQng kh"i chV nh7t lên kh"i 

hình vuông. 

6) Ho%t '(ng ngoài tr.i 

* Trò ch&i: Chi chi chành chành 

M*c +ích: Rèn luyZn v7n .2ng c[a bàn tay và ngón tay. 

Ti-n hành: Cô và trG ngQi quây qu_n bên nhau. Cô xoè ng`a m2t bàn tay, 

cô và trG cùng lay ngón tay trJ cham cham vào bàn tay xoè ng`a c[a cô 

theo nhbp .cc:   

Chi chi chành chành 

Bé khoG, bé ngoan 

Bé .i nhà trG 

Bé .efc cô yêu 

Bé .efc mg yêu 

Ù à ù… 7p. 

Khi .cc dlt câu cu"i cùng, cô nmm tay lUi, ngón tay trJ c[a trG rút nhanh 

ra khJi lòng bàn tay trái c[a cô. Cho trG chpi 4 — 5 l_n. 

7) Ho%t '(ng ch2i — t4p bu8i chi9u 

* Trò ch&i: Ai chcn giJi? 

M*c +ích: Giúp trG gci tên nhVng .Q v7t quen thu2c và nói .efc màu c[a 

.Q v7t .ó.  

Chu2n b4: Chcn m2t .Q v7t mà trG gup hvng ngày có màu xanh, .J, vàng 

rõ ràng.  

Ti-n hành:  

— Gip txng .Q v7t lên .H trG nhìn thay. HJi trG .ó là cái gì. Sau .ó xem trG 

có thH nói nhe thA nào vz .Q v7t .ó. Chú ý b| sung vào l~i nói c[a trG .H 

câu nói .efc rõ ngh�a hpn. Ví d�:  

+ �ây là m2t v7t mà ta gup hvng ngày. �ó là cái gì? 

+ �ó là cái bát tô. Khi nào thì chúng ta c_n dùng bát tô? �úng rQi, khi �n. 

+ �ó là cái bát .�ng thlc �n. Bát .�ng thlc �n màu gì? �úng rQi, bát .�ng 

thlc �n này màu .J. 
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N!u có th( )*+c thì b. trí m2t cái b5n ch7i n*8c cho 2 — 3 tr= cùng ch7i 

m2t lúc. N!u không có b5n ch7i n*8c thì dùng chFu tGm cHa tr=, hoKc 

chFu nhLa to, )Kt chFu M n7i mà tr= ch7i không bO tr7n tr*+t. ChuQn bO 

thêm nhSng cái c.c, phUu, thìa, nhSng )5 vFt có th( chìm hoKc nWi, và 

nhSng )5 ch7i khác. Hãy )( tr= tL ch7i n*8c theo cách riêng cHa mình. 

ChuQn bO kh\n )( lau khi n*8c )W. Trong khi tr= ch7i, cô ph^i quan sát 

tr= cQn thFn. Sau khi tr= ch7i xong, ph^i cct ddn ngay chFu n*8c.  

* Xem sách 

Bé giM sách xem tranh: Cô lFt ting trang sách cho tr= xem, kích thích sL 

chú ý cHa tr= bkng cách via lFt, via cho tr= xem tranh. Sau )ó cho tr=  

tL giM, khi tr= thLc hiln, cô sma cho tr= nhSng thao tác ch*a )úng nh* 

dùng c^ bàn tay lFt hay lFt sách ng*+c.  

* Xem tranh ch, d.n “Tránh xa nguy hi6m” 

M9c :ích: Giúp tr= nhFn bi!t )*+c nhSng nguy hi(m dU gKp và sm dong 

m2t s. ti. 

Chu>n b@: NhSng bpc tranh có n2i dung nhGc nhM tr= tránh xa khqi nhSng 

vFt dU gây nguy hi(m nh*: b!p lò, bàn là, xà phòng, bao diêm, thu.c,… 

(bct kì nhSng vFt gì mà giáo viên bi!t có th( gây nguy hi(m cho tr=). 

TiAn hành:  

Hãy cùng tr= xem tranh. Tr= có th( gdi tên )*+c nhSng )5 vFt trong 

tranh. Hãy xem tr= có nói )*+c nhSng )5 vFt )ó có th( gây nguy hi(m 

cho tr= nh* th! nào và bkng cách nào hay không. Thêm nhSng thông tin 

)( t\ng v.n ti cho tr=:  

+ Cái gì trong tranh th! này? yúng r5i, )ó là cái bàn là/ bàn Hi. 

+ Th! ng*{i l8n th*{ng dùng bàn là )( làm gì? yúng r5i, bàn là )( là qu|n 

áo cho ph}ng.  

+ Bàn là rct là nóng, )úng không? Chúng ta không )*+c ch~m vào bàn là )âu. 

8) Tr% tr'  

Vl sinh cho tr=. Cho tr= ch7i theo ý thích. Trao )Wi v8i pho huynh v� tình 

hình cHa tr= trong ngày.  

Ví d$ 2:  

K( ho+ch ch- ./: NH2NG CON V6T 8ÁNG YÊU 

Th{i gian thLc hiln: 4 tu|n. 
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A. M$c tiêu 

* Phát tri(n th( ch+t  

— Phát tri(n v+n ,-ng:  

+ C2ng c4 và phát tri(n v+n ,-ng ,i, ch8y, bò, ph4i h<p th= giác, thính giác 

v?i các v+n ,-ng: ,i thay ,Ai t4c ,- theo hiDu lDnh; bò chui qua cAng; 

ném bóng vL phía trM?c. 

+ Rèn luyDn sR khéo léo c2a ,ôi bàn tay, ngón tay: nhUt ,M<c các v+t nhV 

bWng 2 ngón tay; xâu ,M<c vòng; ch[ng x\p ,M<c 5 — 6 kh4i.  

— Giáo dac dinh dMbng và scc khod: 

+ Rèn luyDn m-t s4 thói quen t4t trong en u4ng, bi\t gif gìn vD sinh cá 

nhân: tR chm thìa xúc cjm en, tR chm c4c u4ng nM?c, bi\t ,i vD sinh 

,úng nji quy ,=nh. 

+ kn ,M<c nhiLu lo8i thcc en khác nhau. 

* Phát tri(n nh,n th-c 

— Nh+n bi\t ,M<c tên gni và m-t s4 ,Uc ,i(m nAi b+t c2a các con v+t  

quen thu-c. 

— Bi\t ,M<c ích l<i c2a m-t s4 con v+t. 

— Tích cRc tham gia vào ho8t ,-ng khám phá xung quanh, bM?c ,hu hình 

thành kq neng quan sát, nh+n xét, ghi nh?. 

— Nh+n bi\t (phân biDt) con v+t to — con v+t nhV. 

— Nh+n bi\t màu stc c2a con v+t (,V — vàng — xanh). 

* Phát tri(n ngôn ngf 

— Gni ,M<c tên và nói ,M<c m-t vài ,Uc ,i(m nAi b+t c2a m-t s4 con v+t 

quen thu-c.  

— Bi\t nói lên nhfng ,iLu trd quan sát ,M<c, nhfng hi(u bi\t c2a trd vL các 

con v+t quen thu-c bWng các câu nói ,jn giun. 

— Bi\t ltng nghe và btt chM?c ti\ng kêu c2a m-t s4 con v+t. 

— vnc ,M<c m-t s4 câu ,4, bài thj vL các con v+t ghn gwi, quen thu-c. 

* Phát tri(n tình c/m, k3 n4ng xã h8i và th;m m3 

— Bi\t yêu quý các con v+t. 

— Thích ,M<c chem sóc con v+t nuôi. 

— Có cum xúc khi nghe hát, ,nc thj, k( chuyDn vL các con v+t. 
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B.  Xây d'ng m+ng n,i dung 

 

Con v%t nuôi 

trong  

gia -ình 

M1t s3  

con v%t s3ng 

trong r5ng 

Con v%t s3ng 

d78i n78c 

 

NH;NG 

CON V?T 

AÁNG YÊU 

— Tên gHi. 

— AJc -iKm nMi b%t: 

+ Các b1 ph%n chính. 

+ Màu sUc. 

+ Kích th78c. 

— Ích lYi.  

— NZi s3ng.  

— Tên gHi. 

— AJc -iKm nMi b%t: 

+ Hình d[ng, màu sUc, các b1 

ph%n chính,... 

+ Ti]ng kêu. 

+ Th_c `n. 

— Ích lYi. 

— NZi s3ng. 

— Tên gHi. 

— AJc -iKm nMi b%t: 

+ Hình d[ng, màu sUc, các b1 

ph%n chính,... 

+ Th_c `n. 

+ V%n -1ng. 
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C.  Xây d'ng m+ng ho+t /0ng 

 

— Quan sát con v,t, trò chuy2n và tr4 

l6i các câu h9i v: nh;ng b> ph,n 

chính, nh;ng ABc AiCm nEi b,t, nFi 

sGng cHa các con v,t.  

— Trò chuy2n v: ích lKi cHa các con 

v,t. 

— ThLc hành phân bi2t con v,t to — 

con v,t nh9. 

— ThLc hành phân bi2t màu sMc cHa 

con v,t (A9, vàng, xanh,...). 

— Trò chFi: Con gì kêu?; Con gì biXn 

mYt?; ZG biXt con gì?;.. . 

— G\i tên m>t sG con v,t, g\i tên m> t sG b> 

ph,n và tr4 l6i câu h9i v: m>t sG ABc AiCm 

nEi b,t, rõ nét cHa m>t sG con v,t g_n g`i 

(qua tranh, 4nh, quan sát con v,t th,t). 

— Tr4 l6i m>t sG câu AG v: các con v,t. 

— Nghe kC chuy2n: “Qu4 treng”, “Th9 con 

không vâng l6i mh”; “Zôi bin nh9”; “Chú 

gYu con ngoan”,.. .  

— Nghe A\c thF và A\c thF: “Zàn bò”; 

“Con cá vàng”; “Con công”,...  

— Trò chFi: Chi chi chành chành; Dung 

dmng dung dn; Các chú chim sn; Th9 nh4y 

múa,.. .  

 

Phát triCn  

thC chYt 

Phát triCn  

nh,n thec 

 

Phát triCn  

ngôn ng; 

Phát triCn tình c4m, 

kp nmng xã h>i và 

thrm mp 

NHtNG CON VwT 

ZÁNG YÊU 

 

* Giáo d&c dinh d*+ng và s0c kho2: 

— Trò chuy2n v: m>t sG món mn có ngu}n 

gGc t~ A>ng v,t. 

— Luy2n t,p tL xúc cFm mn, c_m cGc uGng 

n��c. 

— T,p c�i qu_n áo khi b� brn. 

— T,p r�a tay. 

— Nh,n biXt nguy cF không an toàn khi 

AXn g_n các con v,t nuôi.  

* Phát tri7n v8n 9:ng: 

— Ném bóng v: phía tr��c b�ng 1 tay. 

— Zi thay AEi tGc A> theo hi2u l2nh. 

— Bò chui qua cEng. 

— B,t tii ch�. 

— Trò chuy2n v: nh;ng con v,t mà bé 

yêu thích. 

— ChFi v�i các con thú nh}i bông, 

nhLa,.. . 

— Tham quan chu}ng thú, v�6n thú. 

— Nghe hát và t,p v,n A>ng AFn gi4n 

theo nhic m>t sG bài hát v: các con 

v,t. 

— Tô màu con v,t yêu thích; NBn thec 

mn cho con v,t; Xé dán, xXp hình con 

v,t. 
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*  Ví d$ v& k( ho+ch tu/n cho ch1 2&: NH6NG CON V:T <ÁNG YÊU 

Tu/n 1: NhBng con vDt nuôi trong gia 2ình 

Th" 

 

Ho&t  

()ng 

 

Th" 2 

 

Th" 3 

 

Th" 4 

 

Th" 5 

 

Th" 6 

 

— G$i ý tr) vào các nhóm ch3i: Ch3i theo ý thích ho8c xem tranh 

truy=n v> các con v?t có sA g$i ý cCa cô giáo. 

— Cho tr) quan sát góc nGi b?t cCa chC I> “NhLng con v?t nuôi 

trong gia Iình”. Trò chuy=n vQi tr) v> các con v?t nuôi R gia Iình 

(con chó, con mèo, con gà, con vVt,…). 

— Trao IGi vQi phZ huynh v> tình hình s[c kho) cCa tr) khi R nhà 

và khi R lQp.  

 

^ón tr) 

 

— 

 

Th_ dZc 

sáng 

T?p th_ dZc sáng: Bài Th"i bóng. 

Ch3i — t?p 

buGi sáng: 

 

 

Ch+i — t.p 

có ch1 

23nh 

 

— Nh?n 

bibt con 

gà trcng, 

con gà 

mái, con 

vVt.  

— Trò ch3i: 

Bdt cheQc 

tibng kêu 

cCa con 

gà, con 

vVt.  

— Dhy hát: 

“Chú 

mèo”. 

— Trò 

ch3i: 

Nghe 

tibng kêu 

Ioán tên 

con v?t. 

 

— Nghe k_ 

chuy=n:  

“Quk 

tr[ng”. 

— Trò ch3i: 

Bdt cheQc 

dáng Ii 

cCa con 

mèo, con 

vVt,... 

— Ném 

bóng v> 

phía treQc 

bmng 1 

tay. 

— Trò 

ch3i: 

Nhky 

Tho. 

 

 — Tô màu con v?t 

yêu thích: “Tô 

màu con mèo”. 

— V?n Iqng theo 

nhhc bài hát: “Con 

gà trcng”. 

 

 

Ch+i v5i 

26 ch+i, 

— Trò ch3i thao tác vai:  

+ Bác ss thú y.                    

+ Cta hàng bán các con v?t nuôi trong gia Iình. 
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ho"t %&ng 

theo ý 

thích 

— Tr# t%p m( sách, l%t t/ng trang sách xem 

các con v%t. 

— Ch:n lô tô v< các con v%t theo màu s?c: AB — 

vàng — xanh. 

— XDp chuEng cho các con v%t. 

 

HoGt AHng 

ngoài trJi 

— DGo quanh sân trNJng hít th( không khí trong lành. 

— Quan sát thJi tiDt. Trò chuyTn vUi tr# v< cách Vn mWc, trang phXc 

phù hZp vUi thJi tiDt. 

— [i dGo, quan sát góc thiên nhiên. Quan sát con chó, mèo, gà,...  

Vn gì. 

— Chai: Chi chi chành chành, LHn ccu vEng,… 

 

Chai — t%p 

bufi chi<u 

— Trò chai: 

Gà gáy, 

vht kêu. 

— Chai — 

t%p: T%p 

ccm thìa 

xúc cam. 

— Trò chai:  

Chi chi 

chành 

chành. 

— Ch:n 

tranh lô 

tô v< các 

con v%t. 

— Trò chai:  

Gà gáy, vht 

kêu. 

— Chai — t%p:  

T%p ccm 

cjc ujng 

nNUc. 

— Trò chai: 

LHn ccu 

vEng. 

— Ch:n lô 

tô v< các 

con v%t có 

màu AB — 

màu vàng. 

— Nghe kl chuyTn: 

“ThB con không 

vâng lJi mn”. 

 

— XDp d:n AE 

chai. 

 

Tu"n 2: Nh)ng con v.t nuôi trong gia 4ình (Ti7p theo) 

Th" 

Ho&t 

()ng 

Th" 2 Th" 3 Th" 4 Th" 5 Th" 6 

 

 

[ón tr# 

 

— 

 

— GZi ý tr# vào các nhóm chai: Chai theo ý thích hoWc xem tranh 

truyTn v< các con v%t có sq gZi ý cra cô giáo. 

— Cho tr# quan sát góc nfi b%t cra chr A< “Nhsng con v%t nuôi 

trong gia Aình”. Trò chuyTn vUi tr# v< các con v%t nuôi ( gia Aình 

(con chó, con mèo, con gà, con vht,…). 

— Trao Afi vUi phX huynh v< tình hình svc kho# cra tr# khi ( nhà và 

khi ( lUp.  
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Th" 

Ho&t 

()ng 

Th" 2 Th" 3 Th" 4 Th" 5 Th" 6 

Th" d%c 

sáng 

T+p th" d%c sáng: Bài Th2i bóng. 

Ch7i — t+p 

bu2i sáng: 

Ch"i — t'p 

có ch+ 

,-nh 

 

— Nh+n 

bi;t con 

chó, con 

mèo, con 

lAn.  

— Trò ch7i: 

BDt chEFc 

ti;ng kêu 

cIa con 

chó, mèo, 

lAn, gà 

con, vLt,... 

— Hát: “RPa 

mQt nhE 

mèo”. 

— Trò ch7i: 

BDt chEFc 

dáng Si 

cIa các 

con v+t.  

 

— TUc th7 

“Tàn gà 

con”. 

— Trò ch7i: 

Nghe ti;ng 

kêu Soán 

tên con v+t 

(con chó, 

con mèo, 

con gà,  

con lAn,...). 

— Ti thay 

S2i tZc S[ 

theo hi\u 

l\nh. 

— Ch7i trò 

ch7i: Gà 

gáy, vLt kêu. 

 

— NQn th^c _n 

cho gà, vLt. 

 

— Nghe hát và 

v+n S[ng theo 

nh`c bài “Con 

gà trZng”. 

Ch"i v0i 

,1 ch"i, 

ho4t ,5ng 

theo ý 

thích 

— X;p chubng gà, chubng vLt. 

— Trò ch7i âm nh`c: Gà gáy, vLt kêu. 

— V+n S[ng trong nhà: “Con gà trZng”; “Tàn gà 

trong sân”.  

— Rèn kf n_ng di màu, kf n_ng xé giiy,... 

— Trj t+p mk sách, l+t tlng trang sách xem các con v+t. 

— ChUn tranh lô tô vn các con v+t. 

 

Ho`t S[ng 

ngoài troi 

— D`o quanh sân trEong, hít thk không khí trong lành. 

— Quan sát thoi ti;t. Trò chuy\n vFi trj vn cách _n mQc, trang ph%c 

phù hAp vFi thoi ti;t. 

— Ti d`o, quan sát góc thiên nhiên. Quan sát con chó, mèo, gà,... 

_n gì. 

— Ch7i: Chi chi chành chành, L[n cwu vbng... 

 

 

 

— Trò ch7i:  

Gà gáy, 

vLt kêu. 

— Trò ch7i: 

Chi chi 

chành 

chành. 

— Trò ch7i: 

Gà gáy, 

 vLt kêu. 

— Trò ch7i: 

Chi chi 

chành 

chành. 

— TUc th7: 

Tàn bò. 
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Th" 

Ho&t 

()ng 

Th" 2 Th" 3 Th" 4 Th" 5 Th" 6 

Ch"i — t'p 

bu+i chi-u 

— Ch"i — 

t'p:  

T'p c0m 

c2c u2ng 

n56c. 

— Ch8n lô 

tô v- các 

con v't có 

màu @A — 

màu vàng. 

 

— Ch"i — t'p:  

T'p c0m 

thìa xúc 

c"m. 

— Ch8n 

tranh lô tô 

v- các con 

v't. 

— XHp d8n @J 

ch"i. 

 

 

Tu"n 3: Nh)ng con v.t s1ng trong r3ng 

Th" 

Ho&t  

()ng 

Th" 2 Th" 3 Th" 4 Th" 5 Th" 6 

— H56ng trL vào các góc ch"i: Cho trL ch"i theo ý thích hoPc 

xem tranh v- các con v't s2ng trong rRng v6i sS h56ng dTn 

cUa cô. 

— Trò chuyXn v6i trL v- các con v't s2ng trong rRng (có thZ là các 

con v't trL @ã nhìn th\y ] s] thú hay nhìn th\y trên tivi, trong sách 

tranh,…). 

bón trL 

— 

ThZ dcc 

sáng 

T'p thZ dcc sáng: Bài Th+i bóng. 

Ch"i — t'p 

bu+i sáng: 

Ch"i — t'p 

có ch+ 

,-nh 

 

— Nh'n 

biHt con 

voi, con 

g\u. 

— Trò ch"i: 

Bft ch56c 

dáng @i 

cUa con 

g\u, con 

voi,... 

— Hát: 

“Con 

chim hót 

trên 

cành”. 

— Trò ch"i: 

Nghe 

tiHng kêu 

@oán tên 

con v't. 

— Nghe kZ 

chuyXn: 

“Chú g\u 

con 

ngoan”. 

— Trò ch"i: 

Các chú 

chim sL. 

— Bò chui 

qua c+ng. 

— Ch"i trò 

ch"i: ThA 

nhky 

múa. 

 

— Dán nhmng 

con v't yêu 

thích. 

— Nghe hát và 

v'n @nng theo 

nhoc: “Chim 

bay”. 
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Th" 

Ho&t  

()ng 

Th" 2 Th" 3 Th" 4 Th" 5 Th" 6 

Ch"i v&i 

'( ch"i, 

ho,t '.ng 

theo ý 

thích 

— Trò ch'i thao tác vai:  

+ Bác s2 thú y. 

+ 6i xem xi:c. 

— Tô màu, v?, nAn, xé dán vD mEt sF con vGt sFng trong rIng. 

 — Nghe hát, múa, vGn KEng theo nhLc các bài hát: “Con gà trFng”, 

“Chim bay”. 

— TrQ tGp mS sách, lGt tIng trang sách xem các con vGt. 

— ChUn tranh lô tô vD các con vGt (con vGt to, con vGt nhW). 

— Ghép hình, x:p hình các con vGt. 

HoLt KEng 

ngoài tr\i 

— Quan sát các con vGt trong v^\n tr^\ng. 

— Tham quan sS thú, xem xi:c. 

— B`t ch^ac dáng Ki con vGt. 

— 6Uc th', Kbng dao, ca dao vD các con vGt. 

— Ch'i vGn KEng: 6i nh^ gcu, bò nh^ chuEt;  

Bet m`t b`t dê. 

 

 

 

Ch'i — tGp 

bugi chiDu 

— Trò ch'i: 

Bet m`t 

b`t dê. 

— TGp rha 

tay. 

 

— Trò ch'i:  

Nu na nu 

nFng. 

— Tô màu 

con vGt: 

con màu 

KW — xanh 

— vàng. 

— Trò ch'i: 

Bet m`t 

b`t dê. 

— X:p 

chubng 

thú, công 

viên. 

 

— Trò ch'i:  

Nu na nu 

nFng. 

— Trò 

chuyjn 

vD ích lli 

cma các 

con vGt. 

— Nghe KUc th':  

“Con Công”. 

— X:p dUn Kb 

ch'i. 
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Tu"n 4: Nh)ng con v.t s1ng d34i n34c 

Th"   

Ho&t  

()ng 

Th" 2 Th" 3 Th" 4 Th" 5 Th" 6 

— Trò chuy)n v,i tr/ v0 các con v3t s5ng d8,i n8,c. 

— Ch;i <= ch;i các con v3t s5ng d8,i n8,c. 

— Xem tranh, Cnh, sách truy)n tranh v0 các con v3t s5ng d8,i n8,c. 

— Trao <Di v,i phF huynh v0 tình hình sHc kho/ cJa tr/ K nhà và K 

tr8Mng. 

 

Nón tr/ 

— 

ThP dFc 

sáng 

T3p thP dFc sáng: Bài ThDi bóng. 

Ch;i — t3p 

buDi sáng: 

Ch#i — t'p 

có ch+ 

,-nh 

— Nh3n biUt 

con cá, 

con tôm, 

con cua. 

— Trò ch;i: 

Con gì 

biUn mWt? 

— Xé dán 

<àn cá.  

— Trò ch;i: 

Zch nhCy, 

cá b;i v0 

nhà. 

— N[c th;: 

Rong và cá. 

— Ch;i trò 

ch;i v3n 

<]ng: Cá 

b;i. 

— B3t t^i ch_. 

Trò ch;i âm 

nh^c: “Tai 

ai thính”. 

— D^y hát: 

“Cá vàng b;i”. 

— Hát và v3n 

<]ng theo 

bài hát: “Cá 

vàng b;i”. 

Ch#i v0i 

,1 ch#i, 

ho4t ,5ng 

theo ý 

thích 

Trò ch;i thao tác vai: 

+ Cga hàng bán các con v3t s5ng d8,i n8,c. 

+ NWu các món hn ti cá. 

— Hát, làm <]ng tác minh ho  ̂ m]t s5 bài hát v0 các con v3t s5ng 

d8,i n8,c, <[c th;, ca dao, <=ng dao. 

— Quan sát các con v3t nuôi, bP cá. 

— Xem sách tranh, xem Cnh v0 các con v3t s5ng d8,i n8,c.  

— Ch;i lô tô ch[n con v3t theo n;i s5ng,... 

Ho^t <]ng 

ngoài trMi 

— Quan sát các khu vmc trong tr8Mng, quan sát bP 

cá (nUu có), cho cá hn. 

— N[c <=ng dao, ca dao v0 các con v3t s5ng d8,i n8,c. 

— Nhqt lá r;i, xé hình các con v3t s5ng d8,i n8,c. 

— Ch;i v3n <]ng: Con gì biUn mWt?; Zch d8,i ao. 
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Ch"i — t'p 

bu+i chi-u 

—  Trò ch"i: 

Dung 

d6ng 

dung d7. 

— Trò 

chuy:n v- 

ích l>i c?a 

các con v't 

sDng dEFi 

nEFc. 

—  Trò ch"i: 

LHn cIu 

vJng. 

 

—  Xây bM cá, 

ao thO cá.  

 

— Nghe 

RSc th": 

“Con cá 

Vàng”. 

— ChSn 

tranh lô 

tô (con 

v't to — 

con v't 

nhZ). 

— L\p ráp, 

ghép hình 

các con v't 

sDng dEFi 

nEFc,... 

— Trò ch"i 

v'n RHng: 

V- Rúng 

nhà.  

— Quan sát 

bM cá cOnh, 

trò chuy:n, 

nh'n xét v- 

hình dáng, 

màu s\c,... 

c?a các con 

cá cOnh. 

— Xcp dSn RJ 

ch"i. 

* G!i ý k& ho)ch tu-n 1: Nh2ng con v5t nuôi trong gia 9ình 

— Trò chuy:n v- mHt sD con v't nuôi e gia Rình: 

Giáo viên g>i ý cho tr7 kM v- các con v't nuôi mà tr7 bict: tên 

gSi, Rjc RiMm n+i b't c?a chúng (ticng kêu, con v't có mly 

chân, các bH ph'n chính c?a con v't, cách di chuyMn,…), ích 

l>i c?a chúng. Có thM Rjt các câu hZi sau Rây: nây là con gì? 

Nhà em nuôi con gì? Nó có mly chân? Ticng kêu c?a nó nhE 

thc nào? Nó thích 6n gì? Nuôi nó RM làm gì? 

— Ch"i trò ch"i: Nghe ticng kêu Roán tên con v't.  

— Nghe hát bài: “Chú mèo”. 

 

nón tr7 — ThM 

dqc sáng 

 

— Bài t'p thM dqc: Th+i bóng. 

M#c %ích: T'p the sâu, phát triMn c" b\p, rèn luy:n khO n6ng 

thsc hi:n bài t'p theo yêu cIu c?a cô. 

Chu+n b.: Mui tr7 1 quO bóng RExng kính 15 — 20cm. 

Ti1n hành: Cho tr7 Ri vòng quanh n"i t'p 1 — 2 vòng, tr7 lly 

bóng và R|ng thành vòng tròn RM t'p. 

• nHng tác 1: Th+i bóng (t'p 3 — 4 lIn) 

TE thc chu�n b�: Tr7 R|ng thoOi mái, bóng RM dEFi chân, 2 tay 

chqm l�i RM trEFc mi:ng. 

T'p: 

+ Cô nói: “Th+i bóng”, tr7 hít vào th't sâu, rJi the ra t� t�, kct 

h>p 2 tay c�ng dang rHng ra t� t� (làm bóng to). 
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+ Tr$ l&i t) th+ ban /0u. 

• 34ng tác 2: 3)a bóng lên cao (t>p 3 — 4 l0n) 

T) th+ chuDn bE: TrF /Gng tH nhiên, 2 tay c0m bóng /L ngang ngHc. 

T>p: 

+ Cô nói: “3)a bóng lên cao”, trF 2 tay c0m bóng /)a thQng 

lên cao (nhRc trF). 

+ Cô nói: “BT bóng xuVng”, trF /)a 2 tay c0m bóng vX t) th+ 

ban /0u. 

• 34ng tác 3: C0m bóng lên (t>p 2 — 3 l0n) 

T) th+ chuDn bE: TrF /Gng chân ngang vai, tay thZ xuôi, bóng /L 

d)\i chân. 

T>p: 

+ C0m bóng lên: TrF cúi xuVng, 2 tay c0m bóng gî  lên cao 

ngang ngHc. 

+ 3L bóng xuVng: TrF c0m bóng cúi xuVng, /_t bóng xuVng sàn. 

• 34ng tác 4: Bóng nZy (t>p 4 — 5 l0n) 

T) th+ chuDn bE: TrF /Gng thoZi mái, 2 tay c0m bóng. 

T>p:  

+ TrF nhZy b>t t&i chc, vda nhZy vda nói: “Bóng nZy”. 

+ K+t thúc, cho trF /i nhf nhàng m4t vài vòng quanh l\p rii 

chuyLn sang ho&t /4ng khác. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Ho"t %&ng 1. Các con v/t bé yêu thích 

Trò ch:i:  BRt ch)\c ti+ng kêu cla các con v>t. 

M>c %ích: TrF nh>n bi+t tên gmi, m4t sV /_c /iLm nni b>t cla 

con gà trVng, gà mái, con vEt và ích lpi cla chúng.  

Chu?n b@:  

— M4t vài con v>t quen thu4c v\i trF nh): 1 con gà trVng, 1 con 

gà mái và 1 con vEt nhVt trong chuing. 

— 3i ch^i vX các con v>t trên.  
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Ti"n hành:  

— Cho tr' quan sát l/n l01t con gà tr5ng, gà mái, con v:t r;i h<i 

tr' các câu h<i: Con gì @ây? Nó kêu nh0 thG nào? Cái gì @ây? 

Con gì có mào @<? Con v:t có mào @< không? Con gà có bJi K 

d0Mi n0Mc không?. 

— Cô @Ot tiGp các câu h<i r;i yêu c/u tr' trQ lRi: Gà tr5ng gáy 

nh0 thG nào? Gà tr5ng hay gà mái có mào @<?... KhuyGn khích 

tr' trQ lRi @V nhWn ra tên gXi và mYt s5 @Oc @iVm cZa các con 

vWt nh0:  

+ Gà tr5ng gáy ò ó o… o, có mào @<, m< gà nh<, nhXn @V m  ̂

thóc. Chân gà có móng s_c, c`a nhXn,... 

+ Gà mái kêu cac tác, cac tác, m< gà nh<, nhXn @V m^ thbc cn,  

gà mái @' quQ trbng tròn,... 

+ Con v:t kêu cdc… cdc…, không có mào @<, m< v:t to, chân 

v:t có màng @V bJi d0Mi n0Mc. 

— Cô ceng có thV h<i tr' các câu h<i: Con gì @fy? Kêu thG nào? 

Con gà gì @' trbng? Gà tr5ng gáy thG nào? Gà mái khi @' trbng 

xong kêu thG nào?. 

— ChJi trò chJi:  

+ Làm gà tr5ng vi cánh và gáy ò ó o… o. 

+ Làm nhjng chú v:t @i ldi ldch bdch, ldch bdch và kêu cdc cdc.  

+ Cho gà, v:t cn.  

ChJi — tWp  

bu^i sáng: 

Ch)i — t,p  

có ch0 12nh 

 

* Ho5t 16ng 2. D5y hát: “Chú mèo” 

Trò ch)i: Nghe tiGng kêu @oán tên con vWt 

MEc 1ích: 

— Tr' biGt hát cùng cô, hát vui t0Ji. 

— BiGt chJi trò chJi. 

ChuHn b2: 

— Me các con vWt: chó, mèo, gà,… 

— Bcng cát-sét. 

— Tranh con mèo @V tr' tô màu. 



LẬP KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TRẺ NHÀ TRẺ (3 – 6 THÁNG TUỔI)  |  61  

Ti"n hành:  

— Cô cho tr) ch*i trò ch*i: Hãy b2t ch34c. 

— Cô quy 89nh: Khi cô 8<i m> con v@t nào lên 8Du, các em hãy 

b2t ch34c tiHng kêu và dáng 8iLu cMa con v@t Oy. 

+ Cô 8<i m> con gà — CQ l4p 8Sng d@y v3*n ng3Ti lên phía tr34c 

và gáy ò ó o… o. 

+ Cô 8<i m> con chó — CQ l4p kêu gâu... gâu… gâu. 

+ Cô 8<i m> con mèo — CQ l4p kêu meo, meo, meo và hai tay 

giQ vuZt râu. 

— D\y hát: Chú mèo.  

Cô hát bài hát vui t3*i, dí d^m. V`a hát cô v`a kHt hap làm 

8iLu b< minh ho\. “Chú mèo là b\n em. Khi vui chú kêu meo 

meo. Nhdng lúc buen chú l\i kêu mèo mèo”. 

Cô 8Z tr) 8ó là bài hát gì và nói 8Hn con v@t gì. 

Cô gi4i thiLu tên bài hát, tên tác giQ. 

Cô hát to, ch@m, rõ lTi, cho tr) hát theo cô t` 8Du 8Hn hHt bài hát. 

Cô chú ý giai 8iLu hai câu hát meo meo, mèo mèo, cao 8< khác 

nhau. jk giúp tr) hát vui t3*i, trong quá trình hlc hát, cô  

có thk kHt hap làm 8<ng tác minh ho\; tr) v`a hát v`a b2t 

ch34c theo. 

Cô cho m<t nhóm tr) hát, nhóm còn l\i làm 8iLu b< minh ho\,… 

— KHt thúc, cô cho tr) nghe bnng bài hát “Chú mèo” và tô màu 

tranh con mèo o các góc ch*i. 

* Ho*t ,-ng 3. K2 chuy6n “Qu9 tr;ng” 

M>c ,ích: Tr) hiku n<i dung truyLn, kk l\i 83ac truyLn. 

ChuAn bC: 

— B< tranh kk chuyLn “QuQ trSng”. 

— B< trang phtc 8k tr) diun k9ch gem: m> 8<i có hình con gà 

trZng, con lan, con v9t con, mô hình quQ trSng. 

Ti"n hành: 

— Cô gây hSng thú cho tr) khi nghe kk chuyLn bvng cách cho 

tr) xem tranh quQ trSng và 8oán xem quQ trSng 8ó cMa con gì. 
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— Cô k% chuy*n th-t di0n c1m, nh4n m5nh 6 các t8, các câu có 

ti;ng kêu c>a các con v-t, trò chuy*n vD nEi dung truy*n: Gó là 

qu1 trKng c>a con gì? T5i sao l5i bi;t Q4y là qu1 trKng c>a con 

vRt? Con gì ló QSu ra khTi qu1 trKng? VRt con kêu th; nào?  

— Cho trV nghe l5i truy*n, trò chuy*n vD di0n bi;n c>a truy*n: 

Con gì nhìn th4y qu1 trKng trXYc? Th4y qu1 trKng, gà trZng Qã 

làm gì? Gà trZng hTi th; nào? L^n con làm gì? L^n con b1o th; 

nào? Qu1 trKng làm sao? Con gì chui ra khTi qu1 trKng? VRt con 

kêu th; nào?  

— Cô k% l5i truy*n Q% trV nh`m theo cô. 

— Cho trV k% l5i truy*n (có sc giúp Qf c>a cô giáo). 

* Ho"t %&ng 4. Ném bóng v1 phía tr78c b:ng m&t tay 

M=c %ích: Phát tri%n sKc m5nh cj bkp c>a tay. PhZi h^p v-n 

QEng tay — mkt. 

ChuAn bB: Cô vl mEt v5ch dài AB trên sân Q% làm mZc cho trV 

QKng ném, mEt sZ bóng nhT v8a tay trV cSm.  

TiEn hành: 

— Kh6i QEng: Cho trV Qi hoqc ch5y nhr nhàng 1 vòng quanh nji 

t-p kho1ng 1 phút. 

— Trtng QEng:  

+ Bài t-p phát tri%n chung: Có th% chtn mEt sZ QEng tác trong 

bài Th% dvc sáng, mwi QEng tác thcc hi*n 2 lSn. 

+ V-n QEng cj b1n: Ném bóng lên phía trXYc — TrV QKng chân 

trXYc chân sau, mEt tay cSm bóng QXa lên cao (bàn tay cao 

hjn QSu) dùng sKc ném m5nh tay cho bóng bay xa vD phía 

trXYc. GEng viên trV cZ gkng ném m5nh. Mwi trV thcc hi*n 

ném 2 — 3 lSn (chú ý Q�i tay ném). 

+ Chji trò chji: Nh1y ThT. 

— H�i t�nh: Gi nhr nhàng theo cô ra sân chji.  

— K;t thúc: Cho trV chji trò chji Nh1y thT. 
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* Ho"t %&ng 5. Tô màu “Con mèo” 

V#n %&ng theo nh,c “Con gà tr2ng” 

M5c %ích:  

— Thích thú tham gia vào ho,t %&ng tô màu. 

— T#p tô màu con mèo. 

Chu:n b<:  

— MBi trC: BFc tranh vG con mèo (hình vG to, ít chi tiKt), bút sáp màu. 

— PQ chRi con mèo. 

Ti>n hành: 

— Cô bSt chTUc tiKng kêu cXa con mèo: Meo... meo... meo... rQi 

%2 trC %oán xem %ó là tiKng kêu cXa con gì. Sau %ó, cô %]t con 

mèo %ã chu_n b` ra trTUc m]t trC và hai: Pây là con gì? Con 

mèo có màu gì? Con mèo kêu nhT thK nào?  

— Cô tô tranh con mèo cho trC xem: Cô tô kín hình con mèo. 

— TrC tô: Cô nhSc trC không en m,nh bút, không tô chfm ra 

ngoài hình và ggi mh khuyKn khích trC tri lfi câu hai: Em tô 

cái gì? Con mèo cXa em tô có màu gì? Em có thích con mèo em 

vka tô không?... 

— KKt thúc: Cô cùng trC v#n %&ng theo nh,c bài: “Con gà tr2ng”. 

Ch?i vAi %B 

ch?i, ho"t %&ng 

theo ý thích 

 

— XKp chuQng cho chó, mèo,… 

— Dán tai cho tha, %uôi cho chó, mèo,… 

— N]n thFc rn cho gà, v`t,… 

— Ks chuytn: “Tha con không vâng lfi mu”. 

— Xem tranh inh, brng hình vv các con v#t. 

— ChRi tw do h các góc theo ý thích. 

 

Ho,t %&ng 

ngoài trfi 

— D,o quanh sân trTfng hít thh không khí trong lành. 

— Quan sát thfi tiKt. Trò chuytn vUi trC vv cách rn m]c, trang 

ph~c phù hgp vUi thfi tiKt. 

— Pi d,o, quan sát góc thiên nhiên. Quan sát con chó, mèo, 

gà,... rn gì. 

— ChRi Chi chi chành chành, L&n c�u vQng,… 
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Ch"i — t'p  

bu+i chi-u 

— Ch"i trò ch"i: Gà gáy, v8t kêu. 

— Trò ch"i dân gian: Chi chi chành chành. 

— T'p cAm thìa xúc c"m, cAm cFc uFng nGHc. 

— ChIn tranh lô tô v- các con v't theo màu NO — màu vàng. 

— Nghe kQ chuyRn “ThO con không vâng lTi mU”. 

— T'p xWp dIn NX ch"i và ra v-. 

 

Bài t%p 12: D+a vào g0i ý trên, b7n hãy l+a ch=n m?t ch@ AB và thiCt kC 

kC ho7ch giáo dGc cho trH I lJa tuLi này. 

CÂU HỎI  

Bây giT, chúng ta có thQ nói gì v- kW ho[ch giáo d\c tr] nhà tr]? B[n Nã 

thay N+i suy ngha v- viRc giáo viên cAn tb xây dbng kW ho[ch giáo d\c cho tr] 

cca lHp mình chGa? B[n Nã có thQ xây dbng kW ho[ch giáo d\c cho tr] 

nhà tr] chGa?  

TÓM TẮT MODULE 

Ven N- c" bfn cca giáo d\c mAm non là tôn trIng NTi sFng cca tr] và 

khuyWn khích các ho[t Nhng có tính chc Nhng cca tr]. Tuy nhiên, viRc 

tôn trIng sb chc Nhng cca tr] không có nghaa là NQ tr] ch"i nhing gì tr] 

thích. Giáo viên chjm sóc — giáo d\c tr] trong khuôn kh+ nhing m\c 

tiêu và nhing triQn vIng cca giáo d\c mAm non. KW ho[ch giáo d\c có 

tính hIc thu't NGlc l'p vHi m\c Ních là N[t NGlc các m\c tiêu c\ thQ 

thông qua NTi sFng cca tr] n trGTng mAm non. KW ho[ch giáo d\c NGlc 

l'p mht cách c\ thQ nhom N[t NGlc nhing m\c tiêu Nã quy N8nh trong 

chG"ng trình giáo d\c nhà tr]. Chúng chp ra “khi nào” và “nhing lo[i 

ho[t Nhng nào” tr] nên thbc hiRn vHi m\c Ních khuyWn khích sb phát 

triQn và NTi sFng cca tr]. CF gqng tFi Na NQ hiQu tr] và Nrc biRt là nh'n 

ra nhing gì tr] quan tâm, thái Nh NFi vHi cuhc sFng, các trò ch"i và mFi 

quan hR vHi giáo viên và các tr] khác. KW ho[ch giáo d\c NGlc l'p NQ tr] 

có thQ có NGlc nhing trfi nghiRm phù hlp vHi Nh tu+i và giai No[n phát 

triQn cca chúng.  
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Khi l%p k( ho*ch giáo d/c tr2 nhà tr2, giáo viên ph8i c9n c: trên k( ho*ch 

n9m h<c, =>ng th?i ph8i tính =(n sB phát triCn tâm v%n =Eng, kh8 n9ng, 

nhu cGu và h:ng thú cIa tr2; dBa trên =iLu kiMn thBc t( cuEc sNng xung 

quanh tr2 trong th?i =iCm lên k( ho*ch =C thúc =Qy sB phát triCn cIa tr2. 

Trong k( ho*ch, cGn t*o =iLu kiMn cho tr2 sU d/ng các giác quan trong 

khi khám phá và ho*t =Eng vVi => v%t, => chWi, v%t th%t. 

— YNi vVi tr2 =E tuZi 3 — 12 tháng: K( ho*ch =_`c xây dBng cho tang tr2, 

tang tháng tuZi và ph/ thuEc vào sB phát triCn tâm v%n =Eng cIa tr2.  

— YNi vVi tr2 =E tuZi 12 — 18 tháng: Xây dBng k( ho*ch giáo d/c tháng: các 

nEi dung =_`c xây dBng cho 1 tuGn, các tuGn k( ti(p ldp l*i nEi dung này 

nh_ng yêu cGu giáo d/c cao hWn.  

— YNi vVi tr2 =E tuZi 18 — 24 tháng: Các nEi dung =_`c xây dBng cho 2 tuGn: 

tuGn 1 và tuGn 3; tuGn 2 và tuGn 4 thBc hiMn ldp l*i nEi dung cIa tuGn 1 và 

tuGn 3 nh_ng nâng cao các yêu cGu giáo d/c.  

— YNi vVi tr2 =E tuZi 24 — 36 tháng: Các nEi dung =_`c xây dBng theo chI =L. 

— Hãy nh' r)ng: 

+ Tr2 t*o ra tjt c8 các mNi quan hM khi chúng =_`c tham gia tích cBc blng 

các giác quan cIa tr2. 

+ Quan sát các hành =Eng và sB phát triCn cIa tr2 là vjn =L tr<ng tâm =C 

xây dBng k( ho*ch.  

+ “ViMc h<c” cIa tr2 diqn ra m<i lúc, m<i nWi — không chs trong “bài h<c” 

hay “các sB kiMn =ã =_`c lên k( ho*ch”. 
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