
 

KẾ HOẠCH GIÁO ÁN TUẦN 04 THÁNG 9 

Chủ đề: Bé và các bạn Nhóm 25-36 tháng (Baby) 

Từ ngày 23/9/2019 đến ngày 27/9/2019 

TG Hoạt động Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

Đón trẻ, chơi, 

thể dục sáng 

- Chơi theo nhóm nhỏ: Cô đón cháu vào góc  gợi ý cho trẻ chơi xâu hạt .Xem Album về bạn trai- bạn gái. Chơi xếp hình: 

Xâu vòng cho bé 

- Thể dục buổi sáng: Tay đẹp, tập theo cô và tập với bài hát “Nắng sớm” 

Hđ Học 

- Đi trong đường hẹp 

 

- Nghe hát: “ Đi nhà 

trẻ”. 

-Thơ: 

“Bạn mới” 

- Trò chơi: “Bóng to, 

bóng nhỏ”. 

- Nhận biết mắt- mũi- 

miệng 

+ Những đặc điểm nổi 

bật trên khuôn mặt. 

- Hát: “ Cái mũi” 

+ Trò chơi âm nhạc: 

„Hãy bắt chước”. 

- Làm quen với đất nặn 

- Trò chơi: “Bóng tròn 

to”. 

 

 

Chơi, hoạt động 

ở các góc 

-  Chơi trò chơi thao tác vai 

- Tô màu theo ý thích; tập xâu, luồn dây; cài, cở, cúc. 

- Xem sách tranh ảnh và trò chuyện về khuôn mặt của bé. 

- Xếp chồng khối trụ, xâu vòng cho bé 

- Chơi kéo xe, chơi với bóng, ném bóng, tung bóng 

 

Dạo chơi ngoài  

trời 

- Đi dạo, quan sát các đồ chơi ngoài trời trong trường mầm non. 

- Chơi trò chơi: 

+ Lộn cầu vồng 

+ Chi chi chành chành 

+ Chơi với bóng, cầu tuột, xích đu. 

Ăn ngủ 
- Nhắc trẻ: ngồi ngay ngắn không đùa giỡn khi ăn. 

- Tập cho bé làm quen thao tác lau mặt rửa tay trước và sau khi ăn. 

Chơi, hoạt động 

theo ý thích 

- Chơi với lắp ghép, lồng hộp, khối gỗ, búp bê. 

- Nhún nhảy, vỗ tay lắc lư theo nhạc. 

Trẻ chuẩn bị ra 

về và trẻ trả 

- Dọn dẹp đồ chơi tiếp cô. 

- Nhắc trẻ sử dụng các từ như: “Chào cô”, “Chào ba-mẹ”,”Tạm biệt bạn”. 



 

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN 04 THÁNG 9 

Chủ đề :Bé và các bạnNhóm 25-36 tháng (Chip Chip) 

Từ ngày 23/9/2019 đến ngày 27/9/2019 

TG Hoạt động Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

Đón trẻ, chơi, 

thể dục sáng 

- Chơi theo nhóm nhỏ: Cô đón cháu vào góc  gợi ý cho trẻ chơi xâu hạt .Xem Album về bạn trai- bạn gái. Chơi xếp hình: 

Xâu vòng cho bé 

- Thể dục buổi sáng: Tay đẹp, tập theo cô và tập với bài hát “Nắng sớm” 

Hđ Học 

- Đi trong đường 

hẹp 

- Nghe hát: “ Đi 

nhà trẻ”. 

- Làm quen với đất 

nặn 

- Trò chơi: “Bóng 

tròn to”. 

- Nhận biết mắt- mũi- 

miệng 

+ Những đặc điểm nổi 

bật trên khuôn mặt. 

-Thơ: “Bạn mới” 

- Trò chơi: “Bóng 

to, bóng nhỏ”.  

- Hát: “ Cái mũi” 

+ Trò chơi âm nhạc: 

„Hãy bắt chước”. 

 

Chơi, hoạt động 

ở các 

góc 

- Trò chơi thao tác vai: Chơi cho bé ăn, ru bé ngủ, tắm bé 

- Góc sách: Xem sách về bạn trai- bạn gái, nghe đọc thơ, nghe kể chuyện theo tranh 

- Góc hoạt động với đồ vật:Xếp chồng khối trụ, xâu vòng cho bé 

- Góc âm nhạc: Dạy hát đi nhà trẻ 

- Góc vận động: Chơi kéo xe, chơi với bóng, ném bóng, tung bóng 

 

Dạo chơi ngoài  

trời 

- Đi dạo, quan sát các đồ chơi ngoài trời trong trường mầm non. 

- Chơi trò chơi: + Lộn cầu vồng 

+ Chi chi chành chành 

+ Chơi với bóng, cầu tuột, xích đu. 

Ăn ngủ 
- Nhắc trẻ: ngồi ngay ngắn không đùa giỡn khi ăn. 

- Tập cho bé làm quen thao tác lau mặt rửa tay trước và sau khi ăn. 

Chơi, hoạt động 

theo ý thích 

- Chơi với lắp ghép, lồng hộp, khối gỗ, búp bê. 

- Nhún nhảy, vỗ tay lắc lư theo nhạc. 

 

Trẻ chuẩn bị ra 

về và trẻ trả 

- Dọn dẹp đồ chơi tiếp cô. 

- Nhắc trẻ sử dụng các từ như: “Chào cô”, “Chào ba-mẹ”,”Tạm biệt bạn”. 



 

  

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN 4 THÁNG 9 

Chủ đề :Bé và các bạn Nhóm 25-36 tháng (Lí Lắc) 

Từ ngày 23/9/2019 đến ngày 27/9/2019 

TG Hoạt động Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

Đón trẻ, chơi, 

thể dục sáng 

- Chơi theo nhóm nhỏ: Cô đón cháu vào góc  gợi ý cho trẻ chơi xâu hạt .Xem Album về bạn trai- bạn gái. Chơi xếp hình: 

Xâu vòng cho bé 

- Thể dục buổi sáng: Tay đẹp, tập theo cô và tập với bài hát “Nắng sớm” 

Hđ Học 

Đi trong đường 

hẹp 

 

Nghe hát 

Cái mũi 

Nhận biết  

Mắt-Mũi-Miệng 

Thơ 

Bạn mới (Tiết 2) 

Trò chơi 

Bóng tròn to 

 

 

Chơi, hoạt động 

ở cácgóc 

 

- Trò chơi thao tác vai: Chơi cho bé ăn, ru bé ngủ, tắm bé 

- Góc sách: Xem sách về bạn trai- bạn gái, nghe đọc thơ, nghe kể chuyện theo tranh 

- Góc hoạt động với đồ vật:Xếp chồng khối trụ, xâu vòng cho bé 

- Góc âm nhạc: Dạy hát đi nhà trẻ 

- Góc vận động: Chơi kéo xe, chơi với bóng, ném bóng, tung bóng 

 

Dạo chơi ngoài  

trời 

- Đi dạo, quan sát các đồ chơi ngoài trời trong trường mầm non. 

- Chơi trò chơi: 

+ Lộn cầu vồng 

+ Chi chi chành chành 

+ Chơi với bóng, cầu tuột, xích đu. 

Ăn ngủ 
- Nhắc trẻ: ngồi ngay ngắn không đùa giỡn khi ăn. 

- Tập cho bé làm quen thao tác lau mặt rửa tay trước và sau khi ăn. 

Chơi, hoạt động 

theo ý thích 

- Chơi với lắp ghép, lồng hộp, khối gỗ, búp bê. 

- Nhún nhảy, vỗ tay lắc lư theo nhạc. 

Trẻ chuẩn bị ra 

về và trẻ trả 

- Dọn dẹp đồ chơi tiếp cô. 

- Nhắc trẻ sử dụng các từ như: “Chào cô”, “Chào ba-mẹ”,”Tạm biệt bạn”. 



 

 

  

KẾ HOẠCH TUẦN 4 THÁNG 9 

Chủ đề :Bé và các bạnNhóm 25-36 tháng (Lucky) 

Từ ngày 23/9/2019 đến ngày 27/9/2019 

  TG Hoạt động Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

Đón trẻ, chơi, 

thể dục sáng 

- Chơi theo nhóm nhỏ: Cô đón cháu vào góc  gợi ý cho trẻ chơi xâu hạt .Xem Album về bạn trai- bạn gái. Chơi 

xếp hình: Xâu vòng cho bé 

- Thể dục buổi sáng: Tay đẹp, tập theo cô và tập với bài hát “Nắng sớm” 

Hđ Học 
Đi theo hiệu lệnh Nghe hát 

Đi nhà trẻ 

Nhận biết  

Bạn trai- bạn gái 

Thơ 

Bạn mới (Tiết 1) 

Xâu vòng cho bé 

Chơi, hoạt 

động ở các 

góc 

 

- Trò chơi thao tác vai: Chơi cho bé ăn, ru bé ngủ, tắm bé 

- Góc sách: Xem sách về bạn trai- bạn gái, nghe đọc thơ, nghe kể chuyện theo tranh 

- Góc hoạt động với đồ vật:Xếp chồng khối trụ, xâu vòng cho bé 

- Góc âm nhạc: Dạy hát đi nhà trẻ 

- Góc vận động: Chơi kéo xe, chơi với bóng, ném bóng, tung bóng 

 

Dạo chơi ngoài  

trời 

- Đi dạo, quan sát các đồ chơi ngoài trời trong trường mầm non. 

- Chơi trò chơi: 

+ Lộn cầu vồng 

+ Chi chi chành chành 

+ Chơi với bóng, cầu tuột, xích đu. 

Ăn ngủ 
- Nhắc trẻ: ngồi ngay ngắn không đùa giỡn khi ăn. 

- Tập cho bé làm quen thao tác lau mặt rửa tay trước và sau khi ăn. 

Chơi, hoạt 

động theo ý 

thích 

- Chơi với lắp ghép, lồng hộp, khối gỗ, búp bê. 

- Nhún nhảy, vỗ tay lắc lư theo nhạc. 

 

Trẻ chuẩn bị ra 

về và trẻ trả 

- Dọn dẹp đồ chơi tiếp cô. 

- Nhắc trẻ sử dụng các từ như: “Chào cô”, “Chào ba-mẹ”,”Tạm biệt bạn”. 

 



  

KẾ HOẠCH TUẦN 4 THÁNG 9 

Chủ đề :Bé và các bạn Nhóm 25-36 tháng (MiSa) 

Từ ngày 23/9/2019 đến ngày 27/9/2019 

TG Hoạt động Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

Đón trẻ, chơi, 

thể dục sáng 

- Chơi theo nhóm nhỏ: Cô đón cháu vào góc  gợi ý cho trẻ chơi xâu hạt .Xem Album về bạn trai- bạn gái. Chơi xếp hình: 

Xâu vòng cho bé 

- Thể dục buổi sáng: Tay đẹp, tập theo cô và tập với bài hát “Nắng sớm” 

Hđ Học 

- Hát: “ Cái mũi” 

+ Trò chơi âm nhạc: 

„Tai ai tinh”. 

- Đi trong đường 

hẹp 

- Nghe hát: “ Đi 

nhà trẻ”. 

 

- Nhận biết mắt- 

mũi- miệng 

+ Những đặc điểm 

nổi bật trên khuôn 

mặt. 

-Thơ: 

“Bạn mới” tiết 2 

- Trò chơi: “Qủa bóng 

xanh”. 

- Làm quen với đất nặn 

- Trò chơi: “Bóng tròn to”. 

 

 

 

Chơi, hoạt động 

ở cácgóc 

 

- Trò chơi thao tác vai: Chơi cho bé ăn, ru bé ngủ, tắm bé 

- Góc sách: Xem sách về bạn trai- bạn gái, nghe đọc thơ, nghe kể chuyện theo tranh 

- Góc hoạt động với đồ vật:Xếp chồng khối trụ, xâu vòng cho bé 

- Góc âm nhạc: Dạy hát đi nhà trẻ 

- Góc vận động: Chơi kéo xe, chơi với bóng, ném bóng, tung bóng 

 

Dạo chơi ngoài  

trời 

- Đi dạo, quan sát các đồ chơi ngoài trời trong trường mầm non. 

- Chơi trò chơi: 

+ Lộn cầu vồng 

+ Chi chi chành chành 

+ Chơi với bóng, cầu tuột, xích đu. 

Ăn ngủ 
- Nhắc trẻ: ngồi ngay ngắn không đùa giỡn khi ăn. 

- Tập cho bé làm quen thao tác lau mặt rửa tay trước và sau khi ăn. 

Chơi, hoạt động 

theo ý thích 

- Chơi với lắp ghép, lồng hộp, khối gỗ, búp bê. 

- Nhún nhảy, vỗ tay lắc lư theo nhạc. 

Trẻ chuẩn bị ra 

về và trẻ trả 

- Dọn dẹp đồ chơi tiếp cô. 

- Nhắc trẻ sử dụng các từ như: “Chào cô”, “Chào ba-mẹ”,”Tạm biệt bạn”. 


