
 

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN 1 THÁNG 12 

Chủ đề NHỮNG CON VẬT DƯỚI NƯỚC Nhóm 19-24 tháng (Nuna) 

Từ ngày 02/12/2019 đến ngày 06/12/2019 

Thời gian Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

Đón trẻ, chơi, thể dục 

sáng 

- Chơi với đồ chơi theo ý thích ở các góc 

- Trò chuyện với trẻ về những điều trẻ thích thú, quan tâm: 

+ Có thể cho trẻ xem tranh và trò chuyện cá nhân hoặc theo nhóm về gia đồ dùng của bé.bé nhận biết nói được tên quần 

áo,  áo màu gì?quần màu gì?áo dài hay ngắn?..... 

+ Tận dụng những tình huống thuận lợi trong sinh hoạt để gợi mở tạo cảm xúc tích cực, khuyến khích trẻ giao tiếp bằng 

lời. 

Học 

 

 

 

Tiết 1 

NBPB  Chơi với đồ 

chơi các con vật 

màu xanh 

 

Tiết 2 

HĐVĐV 

Lồng hộp tròn 
 

 

Tiết 1 

Nghe hát Con cua 

Trò chơi âm nhạc 

to nhỏ của trống lắc 

Tiết 2 

KCTT Chú ếch 

xanh của bạn rùa 

nhỏ 

 

Tiết 1 

Nhận biết 

Con cua-con rùa 

Tiết 2 

- Bò chui dưới dây 

- Đi trong đường 

hẹp 

Tiết 1 

Ném bóng qua dây 

- Đi trong đường 

hẹp 

 

Tiết 2 

Đọc thơ 

Con cua 

 

 

Tiết 1 

Nghe hát Tôm, cá, 

cua thi tài 

TCAN:to, nhỏ của 

trống lắc, phách tre 

Tiết 2 

HĐVĐV 

Đóng mở nắp có ren 

 

Chơi với đồ chơi, hoạt 

động theo ý thích 

- Chơi trò chơi thao tác vai 

- Tô màu theo ý thích; tập xâu, luồn dây,tháo lắp vòng 

- Xem sách tranh ảnh và trò chuyện về đồ dùng đồ chơi về các con vật 

- Xếp chồng khối trụ, xâu vòng cho bé, tháo lắp vòng 

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

Chơi ngoài  trời -Quan sát các  con vật đồ chơi trong sân trường 

- Chơi cầu tuột 

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 - tập buổi chiều - 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 1 THÁNG 12 

Chủ đề NHỮNG CON VẬT DƯỚI NƯỚC Nhóm 19-24 tháng (Bubu) 

Từ ngày 02/12/2019 đến ngày 06/12/2019 

Thời gian Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

Đón trẻ, chơi, thể dục 

sáng 

- Chơi với đồ chơi theo ý thích ở các góc 

- Trò chuyện với trẻ về những điều trẻ thích thú, quan tâm: 

+ Có thể cho trẻ xem tranh và trò chuyện cá nhân hoặc theo nhóm về gia đồ dùng của bé.bé nhận biết nói được tên quần 

áo,  áo màu gì?quần màu gì?áo dài hay ngắn?..... 

+ Tận dụng những tình huống thuận lợi trong sinh hoạt để gợi mở tạo cảm xúc tích cực, khuyến khích trẻ giao tiếp bằng 

lời. 

Học 

 

 

 

Tiết 1 

Nhận biết 

Con tôm-con cá 

Tiết 2 

- Bò chui dưới dây 

- Đi trong đường hẹp 

 

 

Tiết 1 

Nghe hát Cá vàng 

bơi 

TC AN 

to nhỏ của trống lắc 

Tiết 2 

Kể chuyện theo 

tranh Cá và chim 

Tiết 1 

NBPB  Chơi với đồ 

chơi các con vật màu 

đỏ 

 

Tiết 2 

HĐVĐV 

Lồng hộp vuông 

Tiết 1 

Tập bước lên bước 

xuống bậc thang 

Đứng ném tung  

bóng 

Thơ 

Con cá vàng 

 

 

Tiết 1 

Nghe hát Tôm, cá, cua 

thi tài 

Trò chơi âm nhạc to, 

nhỏ của trống lắc, 

phách tre 

Tiết 2 

HĐVĐV 

Tháo lắp vòng 

Chơi  với đồ chơi, hoạt 

động theo ý thích 

- Chơi trò chơi thao tác vai 

- Tô màu theo ý thích; tập xâu, luồn dây,tháo lắp vòng 

- Xem sách tranh ảnh và trò chuyện về đồ dùng đồ chơi về các con vật 

- Xếp chồng khối trụ, xâu vòng cho bé, tháo lắp vòng 

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

Chơi ngoài  trời -Quan sát các con vật  khu vực trong trường mn. 

- Chơi cầu tuột 

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

- Nhún nhảy, vỗ tay lắc lư theo nhạc. 

Trẻ chuẩn bị ra về và 

trả trẻ 

- Dọn dẹp đồ chơi tiếp cô. 

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

 


