
 KẾ HOẠCH GIÁO DỤC  

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

Từ ngày 30/11/2020 đến ngày 04/12/2020 

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 các con vật sống trong rừng . 

- Thể dục sáng: tập bài tập số 13 

- Điểm danh: cho trẻ quan tâm đến các baṇ trong lớp mình 

Học 

Nghe hát: Gà gáy 

le te 

 

Chạy 18m trong khoảng 

thời gian 10 giây 

Trò chuyện về 1 số con 

vật nuôi trong gia đình 

Đếm đến 8, nhận biết 

nhóm 8 đối tượng và 
nhận biết chữ số 8. 

Thơ: Mèo đi câu 

cá 

Chơi,hoạt động 

ở các góc 

- Phân vai : Cửa hàng bán các loại thức ăn gia súc, gia cầm 

- Xây dưṇg :Xây dựng trang trai chăn nuôi.Biết lựa chọn vật liệu xây dựng 

- Học tập : Sao chép tên các con vật,ghép chữ cái tạo thành tên các con vật  

- Tìm và gạch nối đúng môi trường sống, nơi ở các con vật 

- Lập bảng con vật đẻ trứng, con vật nào đẻ con.Phân loại sống theo bầy – đàn, sống trong hang 

- Thư viêṇ : Kể chuyện chú gà trống kiêu căng 

- Thơ:Con mèo mà trèo cây cau 

- Nghệ thuật : Vẽ rừng xanh. 

- Âm nhạc : Biểu diễn văn nghệ đội múa hát các con vật chú voi con,đố bạn,chú thỏ con,ta đi vào rừng xanh 

- Vận động : bolling, nhảy dây, đá cầu 

Chơi ngoài trời 

- Quan sát vườn rau của bé 

- TCVĐ : Mèo đuổi chuột 

- TCDG : oản tù tì 

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

Từ ngày 23/11/2020 đến ngày 27/11/2020 

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 các con vật sống trong rừng . 

- Thể dục sáng: tập bài tập số 13 

- Điểm danh: cho trẻ quan tâm đến các baṇ trong lớp mình 

Học 

Chạy 18m trong khoảng 

thời gian 5-7 giây 

 

Một số con vật 

nuôi trong gia đình 

Daỵ hát 

Thương con mèo 

Đếm đến 8, nhận biết 

nhóm 8 đối tượng,nhận 

biết chữ số 8 

Thơ mèo đi câu 

cá 

Chơi,hoạt 

động ở các 

góc 

- Phân vai : Cửa hàng bán các loại thức ăn gia súc, gia cầm 

- Xây dưṇg :Xây dựng trang trai chăn nuôi.Biết lựa chọn vật liệu xây dựng 

- Học tập : Sao chép tên các con vật,ghép chữ cái tạo thành tên các con vật  

- Tìm và gạch nối đúng môi trường sống, nơi ở các con vật 

- Lập bảng con vật đẻ trứng, con vật nào đẻ con.Phân loại sống theo bầy – đàn, sống trong hang 

- Thư viêṇ : Kể chuyện chú gà trống kiêu căng 

- Thơ:Con mèo mà trèo cây cau 

- Nghệ thuật : Vẽ rừng xanh. 

- Âm nhạc : Biểu diễn văn nghệ đội múa hát các con vật chú voi con,đố bạn,chú thỏ con,ta đi vào rừng xanh 

- Vận động : bolling, nhảy dây, đá cầu 

Chơi ngoài 

trời 

- Quan sát vườn rau của bé 

- TCVĐ : Mèo đuổi chuột 

- TCDG : oản tù tì 

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

Từ ngày 23/11/2020 đến ngày 27/11/2020 

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 các con vật sống trong rừng . 

- Thể dục sáng: tập bài tập số 13 

- Điểm danh: cho trẻ quan tâm đến các baṇ trong lớp mình 

Học 

 

 

Chạy 18m trong 5-7s 

 

 

Khám phá một số con 

vật nuôi trong gia 

đình 

 

 

Thơ mèo đi câu cá 

 

Đếm đến 8, nhận 

biết nhóm có 8 

 

 

Nghe hát Gà gáy té le 

Chơi,hoạt động ở 

các góc 

- Phân vai : Cửa hàng bán các loại thức ăn gia súc, gia cầm 

- Xây dưṇg :Xây dựng trang trai chăn nuôi.Biết lựa chọn vật liệu xây dựng 

- Học tâp̣ : Sao chép tên các con vật,ghép chữ cái tạo thành tên các con vật  

- Tìm và gạch nối đúng môi trường sống, nơi ở các con vật 

- Lập bảng con vật đẻ trứng, con vật nào đẻ con.Phân loại sống theo bầy – đàn, sống trong hang 

- Thư viêṇ : Kể chuyện chú gà trống kiêu căng 

- Thơ:Con mèo mà trèo cây cau 

- Nghệ thuật : Vẽ rừng xanh. 

- Âm nhạc : Biểu diễn văn nghệ đội múa hát các con vật chú voi con,đố bạn,chú thỏ con,ta đi vào rừng xanh 

- Vận động : bolling, nhảy dây, đá cầu 

Chơi ngoài trời 

- Quan sát vườn rau của bé 

- TCVĐ : Mèo đuổi chuột 

- TCDG : oản tù tì 

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

Từ ngày 23/11/2020 đến ngày 27/11/2020 

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 các con vật sống trong rừng . 

- Thể dục sáng: tập bài tập số 13 

- Điểm danh: cho trẻ quan tâm đến các baṇ trong lớp mình 

 Học 

Daỵ hát 

Chú mèo con 

 

Một số con vật nuôi 

trong gia đình 

Chạy 18m trong 

khoảng thời gian 5-7 

giây 

 

Đếm đến 8, nhận biết 

nhóm 8 đối tượng,nhận 

biết chữ số 8 

Vẽ đàn gà 

Chơi, hoạt động 

ở các góc 

- Phân vai : Cửa hàng bán các loại thức ăn gia súc, gia cầm 

- Xây dưṇg :Xây dựng trang trai chăn nuôi.Biết lựa chọn vật liệu xây dựng 

- Học tập : Sao chép tên các con vật,ghép chữ cái tạo thành tên các con vật  

- Tìm và gạch nối đúng môi trường sống, nơi ở các con vật 

- Lập bảng con vật đẻ trứng, con vật nào đẻ con.Phân loại sống theo bầy – đàn, sống trong hang 

- Thư viêṇ : Kể chuyện chú gà trống kiêu căng 

- Thơ:Con mèo mà trèo cây cau 

- Nghệ thuật : Vẽ rừng xanh. 

- Âm nhạc : Biểu diễn văn nghệ đội múa hát các con vật chú voi con,đố bạn,chú thỏ con,ta đi vào rừng xanh 

- Vận động : bolling, nhảy dây, đá cầu 

Chơi ngoài trời 

- Quan sát vườn rau của bé 

- TCVĐ : Mèo đuổi chuột 

- TCDG : oản tù tì 

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

Từ ngày 23/11/2020 đến ngày 27/11/2020 

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 các con vật sống trong rừng . 

- Thể dục sáng: tập bài tập số 13 

- Điểm danh: cho trẻ quan tâm đến các baṇ trong lớp mình 

Học 

Chạy 18m trong khoảng 

thời gian 5-7 giây 

 

Một số con vật nuôi 

trong gia đình 

Daỵ hát 

Gà trống mèo con và 

cún con 

Đếm đến 8, nhận biết 

nhóm 8 đối tượng,nhận 

biết chữ số 8 

Truyện  

Ba chú lợn con 

Chơi,hoạt động 

ở các góc 

- Phân vai : Cửa hàng bán các loại thức ăn gia súc, gia cầm 

- Xây dưṇg :Xây dựng trang trai chăn nuôi.Biết lựa chọn vật liệu xây dựng 

- Học tập : Sao chép tên các con vật,ghép chữ cái tạo thành tên các con vật  

- Tìm và gạch nối đúng môi trường sống, nơi ở các con vật 

- Lập bảng con vật đẻ trứng, con vật nào đẻ con.Phân loại sống theo bầy – đàn, sống trong hang 

- Thư viêṇ : Kể chuyện chú gà trống kiêu căng 

- Thơ:Con mèo mà trèo cây cau 

- Nghệ thuật : Vẽ rừng xanh. 

- Âm nhạc : Biểu diễn văn nghệ đội múa hát các con vật chú voi con,đố bạn,chú thỏ con,ta đi vào rừng xanh 

- Vận động : bolling, nhảy dây, đá cầu 

Chơi ngoài trời 

- Quan sát vườn rau của bé 

- TCVĐ : Mèo đuổi chuột 

- TCDG : oản tù tì 

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

Từ ngày 23/11/2020 đến ngày 27/11/2020 

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 các con vật sống trong rừng . 

- Thể dục sáng: tập bài tập số 13 

- Điểm danh: cho trẻ quan tâm đến các baṇ trong lớp mình 

Học 

Chạy 18m trong khoảng 

thời gian 5-7 giây 

 

Một số con vật 

nuôi trong gia 

đình 

Daỵ hát 

Chú mèo con 

Đếm đến 8, nhận biết nhóm 

8 đối tượng,nhận biết chữ 

số 8 

Vẽ đàn gà 

Chơi,hoạt 

động ở các 

góc 

- Phân vai : Cửa hàng bán các loại thức ăn gia súc, gia cầm 

- Xây dưṇg :Xây dựng trang trai chăn nuôi.Biết lựa chọn vật liệu xây dựng 

- Học tập : Sao chép tên các con vật,ghép chữ cái tạo thành tên các con vật  

- Tìm và gạch nối đúng môi trường sống, nơi ở các con vật 

- Lập bảng con vật đẻ trứng, con vật nào đẻ con.Phân loại sống theo bầy – đàn, sống trong hang 

- Thư viêṇ : Kể chuyện chú gà trống kiêu căng 

- Thơ:Con mèo mà trèo cây cau 

- Nghệ thuật : Vẽ rừng xanh. 

- Âm nhạc : Biểu diễn văn nghệ đội múa hát các con vật chú voi con,đố bạn,chú thỏ con,ta đi vào rừng xanh 

- Vận động : bolling, nhảy dây, đá cầu 

Chơi ngoài 

trời 

- Quan sát vườn rau của bé 

- TCVĐ : Mèo đuổi chuột 

- TCDG : oản tù tì 

- 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” … 


