
 KẾ HOẠCH GIÁO DỤC  

Chủ đề: BÉ VÀ GIA ĐÌNH THÂN YÊU - Lớp: Lá 1 (Happy) 

Từ ngày 05/10/2020 đến ngày 09/10/2020 

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 lớp lá 3 của bé, cảm xúc của trẻ khi gặp các bạn mới. 

- Chơi với các đồ chơi trong lớp. 

- Thể dục sáng: Tập theo giáo viên và tập bài tập số 5.  

Học 

Trò chuyện tôi và 

các bạn. 

Trườn kết hợp trèo qua 

ghế dài 1,5m x 30cm 

Dạy trẻ kĩ năng lễ phép 

chào hỏi người lớn 

Dạy hát: Em 

Thêm 1 tuổi 

Thơ :Chiếc bóng 

 

Chơi,hoạt động 

ở các góc 

- Góc học tập: Biết đếm theo khả năng, gắn thẻ số phù hợp với số lượng.  

 + Biết chơi lô tô, sao chép từ, thêm từ liên quan đến chủ đề. 

- Góc phân vai: Gợi ý giúp trẻ thể hiện vai chơi ông – bà, mẹ - con. 

- Góc tạo hình: Trang trí, vẽ, nặn, cắt dán, xếp, gấp… đồ dùng,đồ chơi, 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: 

ngôi nhà, các khu vực trong nhà. 

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

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

Chơi ngoài trời 

- Trò chuyện về cái bóng của tôi 

+ Chơi vận động: Chuyền chanh 

+ Chơi nhân gian: Tạo dáng 

- 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 - Rèn cháu kỹ năng rửa tay đúng thao tác, không bỏ bước, trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh, những lúc tay bẩn. 

- Nhắc trẻ sử dụng các cụm từ/ cụm từ như: “Mời giáo viên”, “mời bạn” khi vào bữa ăn.  

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” 
       



   KẾ HOẠCH GIÁO DỤC  

Chủ đề: BÉ VÀ GIA ĐÌNH THÂN YÊU - Lớp: Lá 2 (Doremi) 

Từ ngày 05/10/2020 đến ngày 09/10/2020 

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 lớp lá 3 của bé, cảm xúc của trẻ khi gặp các bạn mới. 

- Chơi với các đồ chơi trong lớp. 

- Thể dục sáng: Tập theo giáo viên và tập bài tập số 5.  

Học 

Trò chuyện 

tôi và các bạn 

Đi thăng bằng trên ghế 

thể dục đầu đội túi cát ( 

2m x0.25 x 0.35) 

Dạy hát 

Em thêm tuổi mới 

Đếm đến 6, nhận biết nhóm 

có 6 đối tượng và nhận biết 

chữ số 6 

Thơ Mẹ của em 

Chơi,hoạt 

động ở các 

góc 

- Góc học tập: Biết đếm theo khả năng, gắn thẻ số phù hợp với số lượng.  

 + Biết chơi lô tô, sao chép từ, thêm từ liên quan đến chủ đề. 

- Góc phân vai: Gợi ý giúp trẻ thể hiện vai chơi ông – bà, mẹ - con. 

- Góc tạo hình: Trang trí, vẽ, nặn, cắt dán, xếp, gấp… đồ dùng,đồ chơi, 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: 

ngôi nhà, các khu vực trong nhà. 

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

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

Chơi ngoài 

trời 

- Trò chuyện về cái bóng của tôi 

+ Chơi vận động: Chuyền chanh 

+ Chơi nhân gian: Tạo dáng 

- 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 - Rèn cháu kỹ năng rửa tay đúng thao tác, không bỏ bước, trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh, những lúc tay bẩn. 

- Nhắc trẻ sử dụng các cụm từ/ cụm từ như: “Mời giáo viên”, “mời bạn” khi vào bữa ăn. 

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” 



        KẾ HOẠCH GIÁO DỤC  

Chủ đề: BÉ VÀ GIA ĐÌNH THÂN YÊU - Lớp: Lá 3 (Doremon) 

Từ ngày 05/10/2020 đến ngày 09/10/2020 

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 lớp lá 3 của bé, cảm xúc của trẻ khi gặp các bạn mới. 

- Chơi với các đồ chơi trong lớp. 

- Thể dục sáng: Tập theo giáo viên và tập bài tập số 5.  

Học 

Trò chuyện tôi và 

các bạn 

Đi thăng bằng trên ghế 

thể dục đầu đội túi cát 

( 2m x0.25 x 0.35) 

Dạy hát 

Năm ngón tay 

ngoan 

Đếm đến 6, nhận biết 

nhóm có 6 đối tượng 

và nhận biết chữ số 6 

 

Thơ lời chào 

Chơi,hoạt động ở 

các góc 

- Góc học tập: Biết đếm theo khả năng, gắn thẻ số phù hợp với số lượng.  

 + Biết chơi lô tô, sao chép từ, thêm từ liên quan đến chủ đề. 

- Góc phân vai: Gợi ý giúp trẻ thể hiện vai chơi ông – bà, mẹ - con. 

- Góc tạo hình: Trang trí, vẽ, nặn, cắt dán, xếp, gấp… đồ dùng,đồ chơi, 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: 

ngôi nhà, các khu vực trong nhà. 

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

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

Chơi ngoài trời 

- Trò chuyện về cái bóng của tôi 

+ Chơi vận động: Chuyền chanh 

+ Chơi nhân gian: Tạo dáng 

- 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 - Rèn cháu kỹ năng rửa tay đúng thao tác, không bỏ bước, trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh, những lúc tay bẩn. 

- Nhắc trẻ sử dụng các cụm từ/ cụm từ như: “Mời giáo viên”, “mời bạn” khi vào bữa ăn.  

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” 

          



KẾ HOẠCH GIÁO DỤC  

Chủ đề: BÉ VÀ GIA ĐÌNH THÂN YÊU Lớp Lá 4 (Applo) 

Từ ngày 05/10/2020 đến ngày 09/10/2020 

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 lớp lá 3 của bé, cảm xúc của trẻ khi gặp các bạn mới. 

- Chơi với các đồ chơi trong lớp. 

- Thể dục sáng: Tập theo giáo viên và tập bài tập số 5.  

 Học 
Trò chuyện tôi 

và các bạn  

Trò chuyện tôi và 

các bạn  

Trò chuyện tôi 

và các bạn  

Trò chuyện tôi và các bạn  Trò chuyện tôi và 

các bạn  

Chơi, hoạt động 

ở các góc 

- Góc học tập: Biết đếm theo khả năng, gắn thẻ số phù hợp với số lượng.  

 + Biết chơi lô tô, sao chép từ, thêm từ liên quan đến chủ đề. 

- Góc phân vai: Gợi ý giúp trẻ thể hiện vai chơi ông – bà, mẹ - con. 

- Góc tạo hình: Trang trí, vẽ, nặn, cắt dán, xếp, gấp… đồ dùng,đồ chơi, 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: ngôi nhà, các khu vực trong nhà. 

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

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

Chơi ngoài trời 

- Trò chuyện về cái bóng của tôi 

+ Chơi vận động: Chuyền chanh 

+ Chơi nhân gian: Tạo dáng 

- 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 - Rèn cháu kỹ năng rửa tay đúng thao tác, không bỏ bước, trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh, những lúc tay 

bẩn. 

- Nhắc trẻ sử dụng các cụm từ/ cụm từ như: “Mời giáo viên”, “mời bạn” khi vào bữa ăn. 

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” 

 



        KẾ HOẠCH GIÁO DỤC  

Chủ đề BÉ VÀ GIA ĐÌNH THÂN YÊU - Lớp: Lá 5 (ABC) 

Từ ngày 05/10/2020 đến ngày 09/10/2020 

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 lớp lá 3 của bé, cảm xúc của trẻ khi gặp các bạn mới. 

- Chơi với các đồ chơi trong lớp. 

- Thể dục sáng: Tập theo giáo viên và tập bài tập số 5.  

Học 

Trò chuyện tôi và 

các bạn 

Đi thăng bằng trên ghế 

thể dục đầu đội túi cát 

( 2m x0.25 x 0.35) 

Dạy hát 

Bố là tất cả 

Đếm đến 6, nhận biết nhóm 

có 6 đối tượng và nhận biết 

chữ số 6 

Thơ  

Mẹ của em 

Chơi,hoạt động 

ở các góc 

- Góc học tập: Biết đếm theo khả năng, gắn thẻ số phù hợp với số lượng.  

 + Biết chơi lô tô, sao chép từ, thêm từ liên quan đến chủ đề. 

- Góc phân vai: Gợi ý giúp trẻ thể hiện vai chơi ông – bà, mẹ - con. 

- Góc tạo hình: Trang trí, vẽ, nặn, cắt dán, xếp, gấp… đồ dùng,đồ chơi, 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: ngôi nhà, các khu vực trong nhà. 

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

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

Chơi ngoài trời 

- Trò chuyện về cái bóng của tôi 

+ Chơi vận động: Chuyền chanh 

+ Chơi nhân gian: Tạo dáng 

- 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 - Rèn cháu kỹ năng rửa tay đúng thao tác, không bỏ bước, trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh, những lúc tay bẩn 

- Nhắc trẻ sử dụng các cụm từ/ cụm từ như: “Mời giáo viên”, “mời bạn” khi vào bữa ăn.  

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” 



          KẾ HOẠCH GIÁO DỤC  

Chủ đề: BÉ VÀ GIA ĐÌNH THÂN YÊU - Lớp: Lá 6 (DARWIN) 

Từ ngày 05/10/2020 đến ngày 09/10/2020 

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 lớp lá 3 của bé, cảm xúc của trẻ khi gặp các bạn mới. 

- Chơi với các đồ chơi trong lớp. 

- Thể dục sáng: Tập theo giáo viên và tập bài tập số 5.  

Học 

Đi thăng bằng trên ghế 

thể dục đầu đội túi cát ( 

2m x0.25 x 0.35) 

Trò chuyện tôi 

và các bạn 

 

Dạy hát 

Năm ngón tay 

ngoan 

Đếm đến 6, nhận biết 

nhóm có 6 đối tượng và 

nhận biết chữ số 6 

Thơ lời chào 

Chơi,hoạt 

động ở các 

góc 

- Góc học tập: Biết đếm theo khả năng, gắn thẻ số phù hợp với số lượng.  

 + Biết chơi lô tô, sao chép từ, thêm từ liên quan đến chủ đề. 

- Góc phân vai: Gợi ý giúp trẻ thể hiện vai chơi ông – bà, mẹ - con. 

- Góc tạo hình: Trang trí, vẽ, nặn, cắt dán, xếp, gấp… đồ dùng,đồ chơi, 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: ngôi nhà, các khu vực trong nhà. 

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

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

Chơi ngoài 

trời 

- Trò chuyện về cái bóng của tôi 

+ Chơi vận động: Chuyền chanh 

+ Chơi nhân gian: Tạo dáng 

- 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 - Rèn cháu kỹ năng rửa tay đúng thao tác, không bỏ bước, trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh, những lúc tay bẩn. 

- Nhắc trẻ sử dụng các cụm từ/ cụm từ như: “Mời giáo viên”, “mời bạn” khi vào bữa ăn.  

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” 


