
 KẾ HOẠCH GIÁO DỤC  

Chủ đề: Trường tiểu học - Lớp: Lá 1 (Happy) 

Từ ngày 28/9/2020 đến ngày 02/10/2020 

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 về lễ hội trung thu 

- Chơi với các đồ chơi trong lớp. 

- Thể dục sáng: Tập theo giáo viên và tập bài tập số 4 

Học 

 

Bật liên tục vào 

vòng 

Dạy hát  

Đêm Trung Thu 

Ôn gộp tách hai 

nhóm đối tượng 

trong phạm vi 5 

 

Sử dụng nguyên vật liệu làm 

lồng đèn 

Tìm hiểu về lễ hội tết 

trung thu  

 

 

Chơi,hoạt động 

ở các góc 

- Góc phân vai: “ Cô giáo và các bạn”, Người bán hàng và khách hàng. 

 -Góc học tập: Thực hành tìm các băng từ  tên các loại bánh ngày trung thu  

- Góc xây dựng: Biết thỏa thuận phân công việc, xếp chồng, xếp cạnh để xây thành gian hàng bán bánh trung thu 

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

- Góc tạo hình: Trang trí lồng đèn, nặn bánh trung thu. 

- Góc âm nhạc : hát diễn cảm và biểu diễn múa bài «  Gọi trăng là gì »… 

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

Chơi ngoài trời 

- Quan sát một số loại lồng đèn  

- TCVĐ : Đôi tay khéo: từng bạn chạy lên ném bóng vào sọt. thời gian là bài hát, đội nhiều bóng là đội chiến thắng.    

- TCDG : Bịch mắt bắt dê: một bạn sẽ bị bịt mắt và đứng trong vòng tròn, cả lớp vừa đi vòng tròn vừa đọc bài đồng dao, 

chú dê nào bị bắt sẽ vào thay thế cho bạn đó. 

- 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, véo, 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”, “ chào ba mẹ” … 

 



         KẾ HOẠCH GIÁO DỤC  

Chủ đề: Trường tiểu học - Lớp: Lá 2 (Doremi) 

Từ ngày 28/9/2020 đến ngày 02/10/2020 

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 về lễ hội trung thu 

- Chơi với các đồ chơi trong lớp. 

- Thể dục sáng: Tập theo giáo viên và tập bài tập số 4 

Học 

Tung bóng lên cao và 

bắt bóng 

Dạy hát  

Rước đèn dưới 

ánh trăng 

Sử dụng nguyên vật 

liệu làm lồng đèn 

Ôn gộp tách hai nhóm đối 

tượng trong phạm vi 5 

Tìm hiểu về lễ hội tết 

trung thu  

 

 

Chơi,hoạt 

động ở các 

góc 

- Góc phân vai: “ Cô giáo và các bạn”, Người bán hàng và khách hàng. 

 -Góc học tập: Thực hành tìm các băng từ  tên các loại bánh ngày trung thu  

- Góc xây dựng: Biết thỏa thuận phân công việc, xếp chồng, xếp cạnh để xây thành gian hàng bán bánh trung thu 

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

- Góc tạo hình: Trang trí lồng đèn, nặn bánh trung thu. 

- Góc âm nhạc : hát diễn cảm và biểu diễn múa bài «  Gọi trăng là gì »… 

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

Chơi ngoài 

trời 

- Quan sát một số loại lồng đèn  

- TCVĐ : Đôi tay khéo: từng bạn chạy lên ném bóng vào sọt. thời gian là bài hát, đội nhiều bóng là đội chiến thắng.    

- TCDG : Bịch mắt bắt dê: một bạn sẽ bị bịt mắt và đứng trong vòng tròn, cả lớp vừa đi vòng tròn vừa đọc bài đồng dao, 

chú dê nào bị bắt sẽ vào thay thế cho bạn đó. 

- 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, véo, 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”, “ chào ba mẹ” … 

 

 



        KẾ HOẠCH GIÁO DỤC  

Chủ đề: Trường tiểu học - Lớp: Lá 3 (Doremon) 

Từ ngày 28/9/2020 đến ngày 02/10/2020 

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 về lễ hội trung thu 

- Chơi với các đồ chơi trong lớp. 

- Thể dục sáng: Tập theo giáo viên và tập bài tập số 4 

Học 

Tìm hiểu về lễ hội tết 

trung thu 

Sử dụng nguyên 

vật liệu làm lồng 

đèn  

 

Dạy hát  

Rước đèn dưới ánh 

trăng 

Ôn gộp tách hai nhóm 

đối tượng trong phạm vi 

5 

Tung bóng lên cao 

và bắt bóng  

 

 

Chơi,hoạt động ở 

các góc 

- Góc phân vai: “ Cô giáo và các bạn”, Người bán hàng và khách hàng. 

 -Góc học tập: Thực hành tìm các băng từ  tên các loại bánh ngày trung thu  

- Góc xây dựng: Biết thỏa thuận phân công việc, xếp chồng, xếp cạnh để xây thành gian hàng bán bánh trung thu 

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

- Góc tạo hình: Trang trí lồng đèn, nặn bánh trung thu. 

- Góc âm nhạc : hát diễn cảm và biểu diễn múa bài «  Gọi trăng là gì »… 

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

Chơi ngoài trời 

- Quan sát một số loại lồng đèn  

- TCVĐ : Đôi tay khéo: từng bạn chạy lên ném bóng vào sọt. thời gian là bài hát, đội nhiều bóng là đội chiến thắng.    

- TCDG : Bịch mắt bắt dê: một bạn sẽ bị bịt mắt và đứng trong vòng tròn, cả lớp vừa đi vòng tròn vừa đọc bài đồng dao, 

chú dê nào bị bắt sẽ vào thay thế cho bạn đó. 

- 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, véo, 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”, “ chào ba mẹ” … 

 

 



         KẾ HOẠCH GIÁO DỤC  

Chủ đề: Trường tiểu học Lớp Lá 4 (Applo) 

Từ ngày 28/9/2020 đến ngày 02/10/2020 

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 về lễ hội trung thu 

- Chơi với các đồ chơi trong lớp. 

- Thể dục sáng: Tập theo giáo viên và tập bài tập số 4 

 Học 

Tung bóng lên 

cao và bắt bóng 

Dạy hát  

Rước đèn dưới ánh 

trăng 

Sử dụng nguyên 

vật liệu làm lồng 

đèn 

Ôn gộp tách hai nhóm đối 

tượng trong phạm vi 5 

Tìm hiểu về lễ hội 

tết trung thu  

 

 

Chơi, hoạt động 

ở các góc 

- Góc phân vai: “ Cô giáo và các bạn”, Người bán hàng và khách hàng. 

 -Góc học tập: Thực hành tìm các băng từ  tên các loại bánh ngày trung thu  

- Góc xây dựng: Biết thỏa thuận phân công việc, xếp chồng, xếp cạnh để xây thành gian hàng bán bánh trung thu 

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

- Góc tạo hình: Trang trí lồng đèn, nặn bánh trung thu. 

- Góc âm nhạc : hát diễn cảm và biểu diễn múa bài «  Gọi trăng là gì »… 

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

Chơi ngoài trời 

- Quan sát một số loại lồng đèn  

- TCVĐ : Đôi tay khéo: từng bạn chạy lên ném bóng vào sọt. thời gian là bài hát, đội nhiều bóng là đội chiến thắng.    

- TCDG : Bịch mắt bắt dê: một bạn sẽ bị bịt mắt và đứng trong vòng tròn, cả lớp vừa đi vòng tròn vừa đọc bài đồng 

dao, chú dê nào bị bắt sẽ vào thay thế cho bạn đó. 

- 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, véo, 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”, “ chào ba mẹ” … 



        KẾ HOẠCH GIÁO DỤC  

Chủ đề: Trường tiểu học - Lớp: Lá 5 (ABC) 

Từ ngày 28/9/2020 đến ngày 02/10/2020 

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 về lễ hội trung thu 

- Chơi với các đồ chơi trong lớp. 

- Thể dục sáng: Tập theo giáo viên và tập bài tập số 4 

Học 

Tung bóng lên cao 

và bắt bóng 

Dạy hát  

Rước đèn tháng 8 

Sử dụng nguyên 

vật liệu làm lồng 

đèn 

Ôn gộp tách hai nhóm đối 

tượng trong phạm vi 5 

Tìm hiểu về lễ hội tết 

trung thu  

 

 

Chơi,hoạt động 

ở các góc 

- Góc phân vai: “ Cô giáo và các bạn”, Người bán hàng và khách hàng. 

 -Góc học tập: Thực hành tìm các băng từ  tên các loại bánh ngày trung thu  

- Góc xây dựng: Biết thỏa thuận phân công việc, xếp chồng, xếp cạnh để xây thành gian hàng bán bánh trung thu 

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

- Góc tạo hình: Trang trí lồng đèn, nặn bánh trung thu. 

- Góc âm nhạc : hát diễn cảm và biểu diễn múa bài «  Gọi trăng là gì »… 

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

Chơi ngoài trời 

- Quan sát một số loại lồng đèn  

- TCVĐ : Đôi tay khéo: từng bạn chạy lên ném bóng vào sọt. thời gian là bài hát, đội nhiều bóng là đội chiến thắng.    

- TCDG : Bịch mắt bắt dê: một bạn sẽ bị bịt mắt và đứng trong vòng tròn, cả lớp vừa đi vòng tròn vừa đọc bài đồng 

dao, chú dê nào bị bắt sẽ vào thay thế cho bạn đó. 

- 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, véo, 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”, “ chào ba mẹ” … 

 



          KẾ HOẠCH GIÁO DỤC  

Chủ đề: Trường tiểu học - Lớp: Lá 6 (DARWIN) 

Từ ngày 28/9/2020 đến ngày 02/10/2020 

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 về lễ hội trung thu 

- Chơi với các đồ chơi trong lớp. 

- Thể dục sáng: Tập theo giáo viên và tập bài tập số 4 

Học 

Tung bóng lên cao 

và bắt bóng 

Dạy hát  

Đem trung thu 

Sử dụng nguyên vật liệu 

làm lồng đèn 

Ôn gộp tách hai nhóm đối 

tượng trong phạm vi 5 

Tìm hiểu về lễ hội 

tết trung thu  

Chơi,hoạt 

động ở các 

góc 

- Góc phân vai: “ Cô giáo và các bạn”, Người bán hàng và khách hàng. 

 -Góc học tập: Thực hành tìm các băng từ  tên các loại bánh ngày trung thu  

- Góc xây dựng: Biết thỏa thuận phân công việc, xếp chồng, xếp cạnh để xây thành gian hàng bán bánh trung thu 

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

- Góc tạo hình: Trang trí lồng đèn, nặn bánh trung thu. 

- Góc âm nhạc : hát diễn cảm và biểu diễn múa bài «  Gọi trăng là gì »… 

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

Chơi ngoài 

trời 

- Quan sát một số loại lồng đèn  

- TCVĐ : Đôi tay khéo: từng bạn chạy lên ném bóng vào sọt. thời gian là bài hát, đội nhiều bóng là đội chiến thắng.    

- TCDG : Bịch mắt bắt dê: một bạn sẽ bị bịt mắt và đứng trong vòng tròn, cả lớp vừa đi vòng tròn vừa đọc bài đồng dao, 

chú dê nào bị bắt sẽ vào thay thế cho bạn đó. 

- 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, véo, 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”, “ chào ba mẹ” … 

 


