
 KẾ HOẠCH GIÁO DỤC  

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

Từ ngày 07/12/2020 đến ngày 11/12/2020 

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 của chủ đề. 

- Thể dục sáng: tập bài tập số 14. Rèn trẻ tập động tác đều, đúng tư thế. 

- Điểm danh: cho trẻ quan tâm đến các baṇ trong lớp mình, tìm bạn vắng, lý do vì sao bạn vắng 

Học 
LQCC: p, q 

 

Thơ: Ếch con học bài 

 

Trò chuyện về 1 số con 

vật sống dưới nước  

Ném trúng đích bằng 1 

tay. 

Cắt dán con cá 

Chơi,hoạt động 

ở các góc 

Phân vai: Đóng vai cửa hàng bán thức ăn hải sản.  

 - Thêm một số hình ảnh món ăn từ  : cá , tôm, cua, sò vào thực đơn 

 Xây dựng: Biết sắp xếp các hình hình học tạo thành chuồng thú tạo thành vườn bách thú. Lắp ghép chuồng thú, xây 

“vườn bách thú”  

Tạo hình : Gấp giấy tạo con ếch, cắt dán, vẽ con cá, cua, ốc 

- Vẽ, tô màu, xé dán, cắt dán các con vật sống dưới nước. Ghép hình theo mẫu các con vật sống dưới nước 

Thư viện : Kể chuyện sáng tạo theo tranh 

Học tập : Sao chép chữ cái theo mẫu. Xác định vị trí trên dưới, trước sau của 1 đối tượng. Cùng nhau khám phá: Sao 

chép tên tôm, cua, ốc, cá . Xếp chữ cái tên con tôm, cá, cua, ốc 

 Vận động: Chơi đá cầu, bóng, cờ, bolling, đồ chơi cử tạ, cò chẹp, cầu đá, bóng 

 Âm nhạc : chơi với  nhạc cụ gõ theo tiết tấu chậm, nghe âm thanh, đoán âm thanh  nghe hát, múa, vận động các bài hát 

về chủ đề. 

Chơi ngoài trời 

- Đi dạo, quan sát con ốc 

- Làm thí nghiệm tìm vật chìm – vật nổi. 

+ Chơi vận động: cá sấu lên bờ 

+ Chơi nhân gian: dăng lưới bắt cá. 

- 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 07/12/2020 đến ngày 11/12/2020 

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 của chủ đề. 

- Thể dục sáng: tập bài tập số 14. Rèn trẻ tập động tác đều, đúng tư thế. 

- Điểm danh: cho trẻ quan tâm đến các baṇ trong lớp mình, tìm bạn vắng, lý do vì sao bạn vắng 

Học 
LQCC 

I,t,c 

Ném trúng đích bằng 

1 tay 

Tách gộp nhóm đối tượng 

trong phạm vi 8 

Một số con vật sống dưới 

nước 

Cắt dán đàn cá 

 

Chơi,hoạt 

động ở các 

góc 

Phân vai: Đóng vai cửa hàng bán thức ăn hải sản.  

 - Thêm một số hình ảnh món ăn từ  : cá , tôm, cua, sò vào thực đơn 

 Xây dựng: Biết sắp xếp các hình hình học tạo thành chuồng thú tạo thành vườn bách thú. Lắp ghép chuồng thú, xây “vườn 

bách thú”  

Tạo hình : Gấp giấy tạo con ếch, cắt dán, vẽ con cá, cua, ốc 

- Vẽ, tô màu, xé dán, cắt dán các con vật sống dưới nước. Ghép hình theo mẫu các con vật sống dưới nước 

Thư viện : Kể chuyện sáng tạo theo tranh 

Học tập : Sao chép chữ cái theo mẫu. Xác định vị trí trên dưới, trước sau của 1 đối tượng. Cùng nhau khám phá: Sao chép 

tên tôm, cua, ốc, cá . Xếp chữ cái tên con tôm, cá, cua, ốc 

 Vận động: Chơi đá cầu, bóng, cờ, bolling, đồ chơi cử tạ, cò chẹp, cầu đá, bóng 

 Âm nhạc : chơi với  nhạc cụ gõ theo tiết tấu chậm, nghe âm thanh, đoán âm thanh  nghe hát, múa, vận động các bài hát về 

chủ đề. 

Chơi ngoài 

trời 

- Đi dạo, quan sát con ốc 

- Làm thí nghiệm tìm vật chìm – vật nổi. 

+ Chơi vận động: cá sấu lên bờ 

+ Chơi nhân gian: dăng lưới bắt cá. 

- 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 07/12/2020 đến ngày 11/12/2020 

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 của chủ đề. 

- Thể dục sáng: tập bài tập số 14. Rèn trẻ tập động tác đều, đúng tư thế. 

- Điểm danh: cho trẻ quan tâm đến các baṇ trong lớp mình, tìm bạn vắng, lý do vì sao bạn vắng 

Học Thêm bớt nhóm có 8 Ném trúng đích bằng 1 

tay 

Khám phá con cá, con 

cua,tôm, ốc 

Kể chuyện rùa con tìm 

nhà 

Làm quen chữ i,t,c 

Chơi,hoạt động ở 

các góc 

Phân vai: Đóng vai cửa hàng bán thức ăn hải sản.  

 - Thêm một số hình ảnh món ăn từ  : cá , tôm, cua, sò vào thực đơn 

 Xây dựng: Biết sắp xếp các hình hình học tạo thành chuồng thú tạo thành vườn bách thú. Lắp ghép chuồng thú, xây 

“vườn bách thú”  

Tạo hình : Gấp giấy tạo con ếch, cắt dán, vẽ con cá, cua, ốc 

- Vẽ, tô màu, xé dán, cắt dán các con vật sống dưới nước. Ghép hình theo mẫu các con vật sống dưới nước 

Thư viện : Kể chuyện sáng tạo theo tranh 

Học tập : Sao chép chữ cái theo mẫu. Xác định vị trí trên dưới, trước sau của 1 đối tượng. Cùng nhau khám phá: Sao 

chép tên tôm, cua, ốc, cá . Xếp chữ cái tên con tôm, cá, cua, ốc 

 Vận động: Chơi đá cầu, bóng, cờ, bolling, đồ chơi cử tạ, cò chẹp, cầu đá, bóng 

 Âm nhạc : chơi với  nhạc cụ gõ theo tiết tấu chậm, nghe âm thanh, đoán âm thanh  nghe hát, múa, vận động các bài hát 

về chủ đề. 

Chơi ngoài trời 

- Đi dạo, quan sát con ốc 

- Làm thí nghiệm tìm vật chìm – vật nổi. 

+ Chơi vận động: cá sấu lên bờ 

+ Chơi nhân gian: dăng lưới bắt cá. 

- 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 07/12/2020 đến ngày 11/12/2020 

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 của chủ đề. 

- Thể dục sáng: tập bài tập số 14. Rèn trẻ tập động tác đều, đúng tư thế. 

- Điểm danh: cho trẻ quan tâm đến các bạn trong lớp mình, tìm bạn vắng, lý do vì sao bạn vắng 

 Học 
Thơ Nàng tiên ốc 

 

Ném trúng đích bằng 1 

tay 

Tách gộp nhóm đối 

tượng trong phạm vi 8 

Một số con vật sống dưới 

nước 

LQCC 

I,t,c 

Chơi, hoạt động 

ở các góc 

Phân vai: Đóng vai cửa hàng bán thức ăn hải sản.  

 - Thêm một số hình ảnh món ăn từ  : cá , tôm, cua, sò vào thực đơn 

 Xây dựng: Biết sắp xếp các hình hình học tạo thành chuồng thú tạo thành vườn bách thú. Lắp ghép chuồng thú, xây 

“vườn bách thú”  

Tạo hình : Gấp giấy tạo con ếch, cắt dán, vẽ con cá, cua, ốc 

- Vẽ, tô màu, xé dán, cắt dán các con vật sống dưới nước. Ghép hình theo mẫu các con vật sống dưới nước 

Thư viện : Kể chuyện sáng tạo theo tranh 

Học tập : Sao chép chữ cái theo mẫu. Xác định vị trí trên dưới, trước sau của 1 đối tượng. Cùng nhau khám phá: Sao 

chép tên tôm, cua, ốc, cá . Xếp chữ cái tên con tôm, cá, cua, ốc 

 Vận động: Chơi đá cầu, bóng, cờ, bolling, đồ chơi cử tạ, cò chẹp, cầu đá, bóng 

 Âm nhạc : chơi với  nhạc cụ gõ theo tiết tấu chậm, nghe âm thanh, đoán âm thanh  nghe hát, múa, vận động các bài 

hát về chủ đề. 

Chơi ngoài trời 

- Đi dạo, quan sát con ốc 

- Làm thí nghiệm tìm vật chìm – vật nổi. 

+ Chơi vận động: cá sấu lên bờ 

+ Chơi nhân gian: dăng lưới bắt cá. 

- 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 07/12/2020 đến ngày 11/12/2020 

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 của chủ đề. 

- Thể dục sáng: tập bài tập số 14. Rèn trẻ tập động tác đều, đúng tư thế. 

- Điểm danh: cho trẻ quan tâm đến các baṇ trong lớp mình, tìm bạn vắng, lý do vì sao bạn vắng 

Học 
LQCC 

I,t,c 

Ném trúng đích bằng 

1 tay 

Tách gộp nhóm đối 

tượng trong phạm vi 8 

Một số con vật sống dưới 

nước 

Thơ Mèo đi câu cá 

 

Chơi,hoạt động 

ở các góc 

Phân vai: Đóng vai cửa hàng bán thức ăn hải sản.  

 - Thêm một số hình ảnh món ăn từ  : cá , tôm, cua, sò vào thực đơn 

 Xây dựng: Biết sắp xếp các hình hình học tạo thành chuồng thú tạo thành vườn bách thú. Lắp ghép chuồng thú, xây 

“vườn bách thú”  

Tạo hình : Gấp giấy tạo con ếch, cắt dán, vẽ con cá, cua, ốc 

- Vẽ, tô màu, xé dán, cắt dán các con vật sống dưới nước. Ghép hình theo mẫu các con vật sống dưới nước 

Thư viện : Kể chuyện sáng tạo theo tranh 

Học tập : Sao chép chữ cái theo mẫu. Xác định vị trí trên dưới, trước sau của 1 đối tượng. Cùng nhau khám phá: Sao 

chép tên tôm, cua, ốc, cá . Xếp chữ cái tên con tôm, cá, cua, ốc 

 Vận động: Chơi đá cầu, bóng, cờ, bolling, đồ chơi cử tạ, cò chẹp, cầu đá, bóng 

 Âm nhạc : chơi với  nhạc cụ gõ theo tiết tấu chậm, nghe âm thanh, đoán âm thanh  nghe hát, múa, vận động các bài 

hát về chủ đề. 

Chơi ngoài trời 

- Đi dạo, quan sát con ốc 

- Làm thí nghiệm tìm vật chìm – vật nổi. 

+ Chơi vận động: cá sấu lên bờ 

+ Chơi nhân gian: dăng lưới bắt cá. 

- 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 07/12/2020 đến ngày 11/12/2020 

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 của chủ đề. 

- Thể dục sáng: tập bài tập số 14. Rèn trẻ tập động tác đều, đúng tư thế. 

- Điểm danh: cho trẻ quan tâm đến các baṇ trong lớp mình, tìm bạn vắng, lý do vì sao bạn vắng 

Học 
LQCC 

I,t,c 

Ném trúng đích 

bằng 1 tay 

Tách gộp nhóm đối 

tượng trong phạm vi 8 

Một số con vật sống 

dưới nước 

Thơ Nàng tiên ốc 

 

Chơi,hoạt 

động ở các 

góc 

Phân vai: Đóng vai cửa hàng bán thức ăn hải sản.  

 - Thêm một số hình ảnh món ăn từ  : cá , tôm, cua, sò vào thực đơn 

 Xây dựng: Biết sắp xếp các hình hình học tạo thành chuồng thú tạo thành vườn bách thú. Lắp ghép chuồng thú, xây 

“vườn bách thú”  

Tạo hình : Gấp giấy tạo con ếch, cắt dán, vẽ con cá, cua, ốc 

- Vẽ, tô màu, xé dán, cắt dán các con vật sống dưới nước. Ghép hình theo mẫu các con vật sống dưới nước 

Thư viện : Kể chuyện sáng tạo theo tranh 

Học tập : Sao chép chữ cái theo mẫu. Xác định vị trí trên dưới, trước sau của 1 đối tượng. Cùng nhau khám phá: Sao 

chép tên tôm, cua, ốc, cá . Xếp chữ cái tên con tôm, cá, cua, ốc 

 Vận động: Chơi đá cầu, bóng, cờ, bolling, đồ chơi cử tạ, cò chẹp, cầu đá, bóng 

 Âm nhạc : chơi với  nhạc cụ gõ theo tiết tấu chậm, nghe âm thanh, đoán âm thanh  nghe hát, múa, vận động các bài hát 

về chủ đề. 

Chơi ngoài 

trời 

- Đi dạo, quan sát con ốc 

- Làm thí nghiệm tìm vật chìm – vật nổi. 

+ Chơi vận động: cá sấu lên bờ 

+ Chơi nhân gian: dăng lưới bắt cá. 

- 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” 


