
           KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN 3  THÁNG 1 

Chủ đề: CÂY XANH VÀ HOA QUẢ XUNG QUANH BÉ Lớp: Lá 1 (Happy) 

Từ ngày 13/1/2019 đến ngày 17/01/2020 

Thời gian 

Hoạt động 
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu 

Đón trẻ, chơi, 

thể dục sáng 

- Đón trẻ: Trò chuyện về các loại cây xung quanh ma bé biết, lợi ích từ cây. 

- Chơi với các đồ chơi trong lớp. 

- Thể dục sáng: Tập theo giáo viên và tập bài tập số 19. 

Học 

 

Trò chuyện về ngày Tết 

Nguyên Đán 

 

 

 

Dạy hát Bánh chưng 

xanh 

 

Thơ Hoa cúc vàng 

 

Ném trúng đích bằng 

2 tay 

 

 

Xé dán hoa dây 

Chơi,hoạt động 

ở các góc 

- Góc học tập: Đếm đến 9, nhận biết nhóm có 9 đối tượng và nhận biết số 9 

- Góc phân vai: Đóng vai bác nông dân hướng dẫn bé trồng rau... 

- Góc tạo hình: Trang trí, vẽ, nặn, cắt dán, xếp, gấp… đồ dùng; bằng các NVL khác nhau 

- Góc sách/thư viện: chọn, xem sách, tranh, kể chuyện theo tranh. 

- Góc xây dựng: trẻ phối hợp các loại đồ chơi, vật liệu chơi, các thao tác chơi khác nhau để tạo ra sản phẩm như: cuốc, 

búa, xẻng… 

- Góc âm nhạc: hát, múa, vận động theo nhạc theo chủ đề 

- Góc vận động : Trẻ biết phối hợp với bạn để thi đua với nhau trong các trò chơi. 

Chơi ngoài trời 

- Trò chuyện về cây xanh trong sân trường 

+ TCVĐ: cắm hoa 

+ TCDG: u hơi 

- Vẽ, viết nguệch ngoạc trên sân, trên cát. 

- Phối hợp các NVL có sẳn để tạo ra đồ chơi. 

- Trẻ chơi tự do theo ý thích. 

Ăn ngủ - Nhắc trẻ sử dụng các từ như: “mời cô” “mời bạn” khi vào bữa ăn 

- Rèn kĩ năng rửa tay đúng cách trước và sau khi ăn, sau khi đi vệ sinh, lau miệng sau khi ăn. 

- Tổ chức giờ ăn theo nhu cầu 

Chơi, hoạt 

động theo ý 

thích 

(buổi chiều) 

- Hoạt động theo ý thích: vo, xoắn, xoáy, vặn, búng ngón tay, vuốt. 

- Hoạt động các khu vực chơi theo ý thích. 

- Nhủn nhảy theo giai điệu, nhịp điệu bài hát theo chủ đề. 

- Chơi trò chơi theo ý thích. 

Trẻ chuẩn bị ra 

về và trả trẻ 

- Dọn dẹp đồ chơi. 

- Nhắc nhỡ, hổ trợ trẻ chuẩn bị đồ dùng cá nhân và ra về. 

- Nhắc trẻ sử dụng các từ như: “chào cô”, “chào các bạn” 



         KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN 3  THÁNG 1 

Chủ đề: CÂY XANH VÀ HOA QUẢ XUNG QUANH BÉ Lớp: Lá 2 (Doremi) 

Từ ngày 13/1/2019 đến ngày 17/01/2020 

Thời gian 

Hoạt động 
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu 

Đón trẻ, chơi, 

thể dục sáng 

- Đón trẻ: Trò chuyện về các loại cây xung quanh ma bé biết, lợi ích từ cây. 

- Chơi với các đồ chơi trong lớp. 

- Thể dục sáng: Tập theo giáo viên và tập bài tập số 19 

Học 

Tách gộp nhóm đối 

tượng trong phạm vi 9 

Trò chuyện về 

ngày tết nguyên 

đán. 

Thơ: tết đang vào nhà LQCC: m, n Bật tách chân, khép 

chân qua 7 ô 

Chơi,hoạt 

động ở các 

góc 

- Góc học tập: Đếm đến 9, nhận biết nhóm có 9 đối tượng và nhận biết số 9 

- Góc phân vai: Đóng vai bác nông dân hướng dẫn bé trồng rau... 

- Góc tạo hình: Trang trí, vẽ, nặn, cắt dán, xếp, gấp… đồ dùng; bằng các NVL khác nhau 

- Góc sách/thư viện: chọn, xem sách, tranh, kể chuyện theo tranh. 

- Góc xây dựng: trẻ phối hợp các loại đồ chơi, vật liệu chơi, các thao tác chơi khác nhau để tạo ra sản phẩm như: cuốc, 

búa, xẻng… 

- Góc âm nhạc: hát, múa, vận động theo nhạc theo chủ đề 

- Góc vận động : Trẻ biết phối hợp với bạn để thi đua với nhau trong các trò chơi. 

Chơi ngoài 

trời 

- Trò chuyện về cây xanh trong sân trường 

+ TCVĐ: cắm hoa 

+ TCDG: u hơi 

- Vẽ, viết nguệch ngoạc trên sân, trên cát. 

- Phối hợp các NVL có sẳn để tạo ra đồ chơi. 

- Trẻ chơi tự do theo ý thích. 

Ăn ngủ - Nhắc trẻ sử dụng các từ như: “mời cô” “mời bạn” khi vào bữa ăn 

- Rèn kĩ năng rửa tay đúng cách trước và sau khi ăn, sau khi đi vệ sinh, lau miệng sau khi ăn. 

- Tổ chức giờ ăn theo nhu cầu 

Chơi, hoạt 

động theo ý 

thích 

(buổi chiều) 

- Hoạt động theo ý thích: vo, xoắn, xoáy, vặn, búng ngón tay, vuốt. 

- Hoạt động các khu vực chơi theo ý thích. 

- Nhủn nhảy theo giai điệu, nhịp điệu bài hát theo chủ đề. 

- Chơi trò chơi theo ý thích. 

 

Trẻ chuẩn bị 

ra về và trả trẻ 

- Dọn dẹp đồ chơi. 

- Nhắc nhỡ, hổ trợ trẻ chuẩn bị đồ dùng cá nhân và ra về. 

- Nhắc trẻ sử dụng các từ như: “chào cô”, “chào các bạn” 



         KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN 3  THÁNG 1 

Chủ đề: CÂY XANH VÀ HOA QUẢ XUNG QUANH BÉ Lớp: Lá 3 (Doremon) 

Từ ngày 13/1/2019 đến ngày 17/01/2020 

Thời gian 

Hoạt động 
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu 

Đón trẻ, chơi, thể 

dục sáng 

- Đón trẻ: Gợi ý trẻ vào các góc chơi và xem tranh ảnh của chủ đề. 

- Chơi với các đồ chơi trong lớp. 

- Thể dục sáng: Tập theo giáo viên và tập bài tập số 19 

Học 

 

Làm quen chữ m,n 

 

Bật tách khép chân 

qua 7 ô 

 

Xé,dán chậu hoa 

 

Trò chuyện về ngày 

tết nguyên đán 

 

Thơ tết đang vào nhà 

Chơi,hoạt động ở 

các góc 

- Góc  phân vai:Cửa hàng vật liệu xây dựng, dạy trẻ biết thể hiện vai chơi: người mua, người bán, người thợ xây. 

 - Xây dựng: Xâyhồbơi, khuvuichơi. 

- Tạo hình : Vẽ, xé dán, nặn về chủ đề. 

- Góc học tập:Thực hành sao chép các loại trang phục của từng mùa 

+ Trẻ biết ghép thành cặp những đối tượng có mối liên quan bằng các cách khác nhau. Lô tô hình ảnh, băng từ  tên một 

số HTTN,… 

- Góc âm nhạc : Nốt nhạc bí ẩn, trò chơi âm nhạc, bé tập làm ca sĩ. 

 - Góc thư viện : Đọc đồng dao liên quan đến chủ đề. 

+ Xem sách truyện về chủ đề 

+ Dạy trẻ biết cách lật sách khổ truyêṇ to : Nữ oa vá trời. 

- Góc vận động:  Chơi bolling, bóng, cờ, vòng,… 

Chơi ngoài trời 

- Quan sát cách trồng cây. 

+Chơi trò chơi vận động: Chuyền nước 

+Trò chơi dân gian: Lộn cầu vòng 

- Vẽ, viết nguệch ngoạc trên sân, trên cát. 

- Phối hợp các NVL có sẳn để tạo ra đồ chơi. 

- Trẻ chơi tự do theo ý thích. 

Ăn ngủ - Nhắc trẻ sử dụng các từ như: “mời cô” “mời bạn” khi vào bữa ăn 

- Rèn kĩ năng rửa tay đúng cách trước và sau khi ăn, sau khi đi vệ sinh, lau miệng sau khi ăn. 

- Tổ chức giờ ăn theo nhu cầu 

Chơi, hoạt động 

theo ý thích 

(buổi chiều) 

- Hoạt động theo ý thích: vo, xoắn, xoáy, vặn, búng ngón tay, vuốt. 

- Hoạt động các khu vực chơi theo ý thích. 

- Nhủn nhảy theo giai điệu, nhịp điệu bài hát theo chủ đề. 

- Chơi trò chơi theo ý thích. 

Trẻ chuẩn bị ra 

về và trả trẻ 

- Dọn dẹp đồ chơi. 

- Nhắc nhỡ, hổ trợ trẻ chuẩn bị đồ dùng cá nhân và ra về. 

- Nhắc trẻ sử dụng các từ như: “chào cô”, “chào các bạn” 



         KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN 3 THÁNG 1 

Chủ đề: CÂY XANH VÀ HOA QUẢ XUNG QUANH BÉ Lớp Lá 4 (Applo) 

Từ ngày 13/1/2019 đến ngày 17/01/2020 

Thời gian 

Hoạt động 
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu 

Đón trẻ, chơi, 

thể dục sáng 

- Đón trẻ: Trò chuyện về các loại cây xung quanh ma bé biết, lợi ích từ cây. 

- Chơi với các đồ chơi trong lớp. 

- Thể dục sáng: Tập theo giáo viên và tập bài tập số 19 

 Học 

Tách gộp nhóm đối 

tượng trong phạm 

vi 9 

Trò chuyện về ngày 

tết nguyên đán 

Bật tách chân, khép chân 

qua 7 ô 

Thơ hoa đào, hoa mai Làm quen chữ m, n 

Chơi, hoạt động 

ở các góc 

- Góc học tập: Đếm đến 9, nhận biết nhóm có 9 đối tượng và nhận biết số 9 

- Góc phân vai: Đóng vai bác nông dân hướng dẫn bé trồng rau... 

- Góc tạo hình: Trang trí, vẽ, nặn, cắt dán, xếp, gấp… đồ dùng; bằng các NVL khác nhau 

- Góc sách/thư viện: chọn, xem sách, tranh, kể chuyện theo tranh. 

- Góc xây dựng: trẻ phối hợp các loại đồ chơi, vật liệu chơi, các thao tác chơi khác nhau để tạo ra sản phẩm như: cuốc, 

búa, xẻng… 

- Góc âm nhạc: hát, múa, vận động theo nhạc theo chủ đề 

- Góc vận động : Trẻ biết phối hợp với bạn để thi đua với nhau trong các trò chơi. 

Chơi ngoài trời 

- Trò chuyện về cây xanh trong sân trường 

+ TCVĐ: cắm hoa 

+ TCDG: u hơi 

- Vẽ, viết nguệch ngoạc trên sân, trên cát. 

- Phối hợp các NVL có sẳn để tạo ra đồ chơi. 

- Trẻ chơi tự do theo ý thích. 

Ăn ngủ - Nhắc trẻ sử dụng các từ như: “mời cô” “mời bạn” khi vào bữa ăn 

- Rèn kĩ năng rửa tay đúng cách trước và sau khi ăn, sau khi đi vệ sinh, lau miệng sau khi ăn. 

- Tổ chức giờ ăn theo nhu cầu 

Chơi, hoạt động 

theo ý thích 

(buổi chiều) 

- Hoạt động theo ý thích: vo, xoắn, xoáy, vặn, búng ngón tay, vuốt. 

- Hoạt động các khu vực chơi theo ý thích. 

- Nhủn nhảy theo giai điệu, nhịp điệu bài hát theo chủ đề. 

- Chơi trò chơi theo ý thích. 

 

Trẻ chuẩn bị ra 

về và trả trẻ 

- Dọn dẹp đồ chơi. 

- Nhắc nhỡ, hổ trợ trẻ chuẩn bị đồ dùng cá nhân và ra về. 

- Nhắc trẻ sử dụng các từ như: “chào cô”, “chào các bạn” 



         KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN 3 THÁNG 1 

Chủ đề: CÂY XANH VÀ HOA QUẢ XUNG QUANH BÉ Lớp: Lá 5 (ABC) 

Từ ngày 13/1/2019 đến ngày 17/01/2020 

Thời gian  

Hoạt động 
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu 

Đón trẻ, chơi, 

thể dục sáng 

- Đón trẻ: Trò chuyện về các loại cây xung quanh ma bé biết, lợi ích từ cây. 

- Chơi với các đồ chơi trong lớp. 

- Thể dục sáng: Tập theo giáo viên và tập bài tập số 19 

Học 

Tách gộp nhóm đối 

tượng trong phạm vi 9 

Trò chuyện về ngày tết 

nguyên đán 

Bật tách chân, khép 

chân qua 7 ô 

Thơ hoa đào, hoa 

mai 

Làm quen chữ m, n 

Chơi,hoạt động 

ở các góc 

- Góc học tập: Đếm đến 9, nhận biết nhóm có 9 đối tượng và nhận biết số 9 

- Góc phân vai: Đóng vai bác nông dân hướng dẫn bé trồng rau... 

- Góc tạo hình: Trang trí, vẽ, nặn, cắt dán, xếp, gấp… đồ dùng; bằng các NVL khác nhau 

- Góc sách/thư viện: chọn, xem sách, tranh, kể chuyện theo tranh. 

- Góc xây dựng: trẻ phối hợp các loại đồ chơi, vật liệu chơi, các thao tác chơi khác nhau để tạo ra sản phẩm như: cuốc, 

búa, xẻng… 

- Góc âm nhạc: hát, múa, vận động theo nhạc theo chủ đề 

- Góc vận động : Trẻ biết phối hợp với bạn để thi đua với nhau trong các trò chơi. 

Chơi ngoài trời 

- Trò chuyện về cây xanh trong sân trường 

+ TCVĐ: cắm hoa 

+ TCDG: u hơi 

- Vẽ, viết nguệch ngoạc trên sân, trên cát. 

- Phối hợp các NVL có sẳn để tạo ra đồ chơi. 

- Trẻ chơi tự do theo ý thích. 

Ăn ngủ - Nhắc trẻ sử dụng các từ như: “mời cô” “mời bạn” khi vào bữa ăn 

- Rèn kĩ năng rửa tay đúng cách trước và sau khi ăn, sau khi đi vệ sinh, lau miệng sau khi ăn. 

- Tổ chức giờ ăn theo nhu cầu 

 

Chơi, hoạt động 

theo ý thích 

(buổi chiều) 

- Hoạt động theo ý thích: vo, xoắn, xoáy, vặn, búng ngón tay, vuốt. 

- Hoạt động các khu vực chơi theo ý thích. 

- Nhủn nhảy theo giai điệu, nhịp điệu bài hát theo chủ đề. 

- Chơi trò chơi theo ý thích. 

 

Trẻ chuẩn bị ra 

về và trả trẻ 

- Dọn dẹp đồ chơi. 

- Nhắc nhỡ, hổ trợ trẻ chuẩn bị đồ dùng cá nhân và ra về. 

- Nhắc trẻ sử dụng các từ như: “chào cô”, “chào các bạn” 

 



          KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN 3  THÁNG 1 

Chủ đề: CÂY XANH VÀ HOA QUẢ XUNG QUANH BÉ Lớp: Lá 6 (DARWIN) 

Từ ngày 13/1/2019 đến ngày 17/01/2020 

Thời gian  

Hoạt động 
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu 

Đón trẻ, chơi, 

thể dục sáng 

- Đón trẻ: Trò chuyện về các loại cây xung quanh ma bé biết, lợi ích từ cây. 

- Chơi với các đồ chơi trong lớp. 

- Thể dục sáng: Tập theo giáo viên và tập bài tập số 19. 

Học 

Bật tách khép chân 

qua 7 ô 

Trò chuyện về ngày tết 

Nguyên Đán 

Thơ 

Hoa cúc vàng 

Vẽ hoa ngày tết LQCC 

b,d,đ 

Chơi,hoạt 

động ở các 

góc 

- Góc học tập: Đếm đến 9, nhận biết nhóm có 9 đối tượng và nhận biết số 9 

- Góc phân vai: Đóng vai bác nông dân hướng dẫn bé trồng rau... 

- Góc tạo hình: Trang trí, vẽ, nặn, cắt dán, xếp, gấp… đồ dùng; bằng các NVL khác nhau 

- Góc sách/thư viện: chọn, xem sách, tranh, kể chuyện theo tranh. 

- Góc xây dựng: trẻ phối hợp các loại đồ chơi, vật liệu chơi, các thao tác chơi khác nhau để tạo ra sản phẩm như: cuốc, 

búa, xẻng… 

- Góc âm nhạc: hát, múa, vận động theo nhạc theo chủ đề 

- Góc vận động : Trẻ biết phối hợp với bạn để thi đua với nhau trong các trò chơi. 

Chơi ngoài 

trời 

- Trò chuyện về cây xanh trong sân trường 

+ TCVĐ: cắm hoa 

+ TCDG: u hơi 

- Vẽ, viết nguệch ngoạc trên sân, trên cát. 

- Phối hợp các NVL có sẳn để tạo ra đồ chơi. 

- Trẻ chơi tự do theo ý thích. 

Ăn ngủ - Nhắc trẻ sử dụng các từ như: “mời cô” “mời bạn” khi vào bữa ăn 

- Rèn kĩ năng rửa tay đúng cách trước và sau khi ăn, sau khi đi vệ sinh, lau miệng sau khi ăn. 

- Tổ chức giờ ăn theo nhu cầu 

Chơi, hoạt 

động theo ý 

thích 

(buổi chiều) 

- Hoạt động theo ý thích: vo, xoắn, xoáy, vặn, búng ngón tay, vuốt. 

- Hoạt động các khu vực chơi theo ý thích. 

- Nhủn nhảy theo giai điệu, nhịp điệu bài hát theo chủ đề. 

- Chơi trò chơi theo ý thích. 

Trẻ chuẩn bị 

ra về và trả trẻ 

- Dọn dẹp đồ chơi. 

- Nhắc nhỡ, hổ trợ trẻ chuẩn bị đồ dùng cá nhân và ra về. 

- Nhắc trẻ sử dụng các từ như: “chào cô”, “chào các bạn” 

 

 


