
 

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC 

Chủ đề: Rau củ bé thích Nhóm 25-36 tháng (Baby) 

Từ ngày 28/12/2020 đến ngày 31/12/2020 

TG Hoạt động Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

Đón trẻ, chơi, 

thể dục sáng 

- Chơi với đồ chơi theo ý thích ở các góc 

- Trò chuyện với trẻ về những điều trẻ thích thú, quan tâm: 

+ Có thể cho trẻ xem tranh và trò chuyện cá nhân hoặc theo nhóm về bản thân bé: “ Con tên gì? Con học lớp nào? 

Sáng nay ai đƣa con đi học?”… 

+ Tận dụng những tình huống thuận lợi trong sinh hoạt để gợi mở tạo cảm xúc tích cực, khuyến khích trẻ giao tiếp 

bằng lời. 

Hđ Học 

Âm nhạc 

 

NH: Em ra vƣờn 

rau 

Thể dục 

 

Ném bóng về phía 

trƣớc 

Nhận biết 

 

Nhận biết củ su hào 

– củ cà rốt 

 

Văn học 

 

Thơ: Củ cà rốt 
NGHỈ TẾT DƢƠNG 

LỊCH 

 Chơi, hoạt động 

ở các góc 

Chơi trò chơi thao tác vai 

- Tô màu theo ý thích; tập xâu, luồn dây; cài, cở, cúc. 

- Xem sách tranh ảnh và trò chuyện về khuôn mặt của bé. 

- Xếp chồng khối trụ, xâu vòng cho bé 

- Chơi kéo xe, chơi với bóng, ném bóng, tung bóng 

 

Dạo chơi ngoài  

trời 

- Quan sát bạn trai- bạn gái. 

- Chơi: “lộn cầu vồng”. 

- Trò chơi: “ chi chi chành chành”, “Dung dăng dung dẻ”. 

Ăn ngủ 
- Nhắc trẻ: ngồi ngay ngắn không đùa giỡn khi ăn. 

- Tập cho bé làm quen thao tác lau mặt rửa tay trƣớc và sau khi ăn. 

Chơi, hoạt động 

theo ý thích 

- Chơi với lắp ghép, lồng hộp, khối gỗ, búp bê. 

- Nhún nhảy, vỗ tay lắc lƣ theo nhạc. 

 

Trẻ chuẩn bị ra 

về và trẻ trả 

- Dọn dẹp đồ chơi tiếp cô. 

- Nhắc trẻ sử dụng các từ nhƣ: “Chào cô”, “Chào ba-mẹ”,”Tạm biệt bạn”. 



 

 

  

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC 

Chủ đề : Rau củ bé thích Nhóm 25-36 tháng (Lí Lắc) 
Từ ngày 28/12/2020 đến ngày 31/12/2020 

TG Hoạt động Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

Đón trẻ, chơi, 

thể dục sáng 

- Chơi với đồ chơi theo ý thích ở các góc 

- Trò chuyện với trẻ về những điều trẻ thích thú, quan tâm: 

+ Có thể cho trẻ xem tranh và trò chuyện cá nhân hoặc theo nhóm về bản thân bé: “ Con tên gì? Con học lớp nào? 

Sáng nay ai đƣa con đi học?”… 

+ Tận dụng những tình huống thuận lợi trong sinh hoạt để gợi mở tạo cảm xúc tích cực, khuyến khích trẻ giao tiếp 

bằng lời. 

Hđ Học  
Âm nhạc 

NH: “Em ra 

vƣờn rau” 

Thể dục 

Ném bóng về phía 

trƣớc 

 

Nhận biết 

Nhận biết củ su hào – củ 

cà rốt 

 

Văn học 

Truyện: “Nhổ củ 

cải” 

NGHỈ TẾT 

DƢƠNG LỊCH 

 

Chơi, hoạt động 

ở cácgóc 

Chơi trò chơi thao tác vai 

- Tô màu theo ý thích; tập xâu, luồn dây; cài, cở, cúc. 

- Xem sách tranh ảnh và trò chuyện về khuôn mặt của bé. 

- Xếp chồng khối trụ, xâu vòng cho bé 

- Chơi kéo xe, chơi với bóng, ném bóng, tung bóng 

 

Dạo chơi ngoài  

trời 

- Quan sát bạn trai- bạn gái. 

- Chơi: “lộn cầu vồng”. 

- Trò chơi: “ chi chi chành chành”, “Dung dăng dung dẻ”. 

Ăn ngủ 
- Nhắc trẻ: ngồi ngay ngắn không đùa giỡn khi ăn. 

- Tập cho bé làm quen thao tác lau mặt rửa tay trƣớc và sau khi ăn. 

Chơi, hoạt động 

theo ý thích 

- Chơi với lắp ghép, lồng hộp, khối gỗ, búp bê. 

- Nhún nhảy, vỗ tay lắc lƣ theo nhạc. 

 

Trẻ chuẩn bị ra 

về và trẻ trả 

- Dọn dẹp đồ chơi tiếp cô. 

- Nhắc trẻ sử dụng các từ nhƣ: “Chào cô”, “Chào ba-mẹ”,”Tạm biệt bạn”. 



 

 

 

 KẾ HOẠCH GIÁO DỤC 

Chủ đề : Rau củ bé thích Nhóm 25-36 tháng (Lucky và Chip Chip) 

Từ ngày 28/12/2020 đến ngày 31/12/2020 

  TG Hoạt động Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

Đón trẻ, chơi, 

thể dục sáng 

- Chơi với đồ chơi theo ý thích ở các góc 

- Trò chuyện với trẻ về những điều trẻ thích thú, quan tâm: 

+ Có thể cho trẻ xem tranh và trò chuyện cá nhân hoặc theo nhóm về bản thân bé: “ Con tên gì? Con học lớp nào? 

Sáng nay ai đƣa con đi học?”… 

+ Tận dụng những tình huống thuận lợi trong sinh hoạt để gợi mở tạo cảm xúc tích cực, khuyến khích trẻ giao tiếp 

bằng lời. 

Hđ Học 
Thể dục 

Ném bóng về phía 

trƣớc 

Âm nhạc 

NH: “Em ra vƣờn 

rau” 

Nhận biết 

Nhận biết củ su hào – 

củ cà rốt 

 

Văn học 

Truyện: “Thỏ con 

ăn gì?” 

NGHỈ TẾT DƢƠNG 

LỊCH 

Chơi, hoạt động 

ở các 

góc 

 

Chơi trò chơi thao tác vai 

- Tô màu theo ý thích; tập xâu, luồn dây; cài, cở, cúc. 

- Xem sách tranh ảnh và trò chuyện về khuôn mặt của bé. 

- Xếp chồng khối trụ, xâu vòng cho bé 

- Chơi kéo xe, chơi với bóng, ném bóng, tung bóng 

 

Dạo chơi ngoài  

trời 

- Quan sát bạn trai- bạn gái. 

- Chơi: “lộn cầu vồng”. 

- Trò chơi: “ chi chi chành chành”, “Dung dăng dung dẻ”. 

Ăn ngủ 
- Nhắc trẻ: ngồi ngay ngắn không đùa giỡn khi ăn. 

- Tập cho bé làm quen thao tác lau mặt rửa tay trƣớc và sau khi ăn. 

Chơi, hoạt động 

theo ý thích 

- Chơi với lắp ghép, lồng hộp, khối gỗ, búp bê. 

- Nhún nhảy, vỗ tay lắc lƣ theo nhạc. 

 

Trẻ chuẩn bị ra 

về và trẻ trả 

- Dọn dẹp đồ chơi tiếp cô. 

- Nhắc trẻ sử dụng các từ nhƣ: “Chào cô”, “Chào ba-mẹ”,”Tạm biệt bạn”. 



  

 

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC 

Chủ đề :    Rau củ bé thích Nhóm 25-36 tháng (MiSa) 

Từ ngày 28/12/2020 đến ngày 31/12/2020 

TG Hoạt động Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

Đón trẻ, chơi, 

thể dục sáng 

- Chơi với đồ chơi theo ý thích ở các góc 

- Trò chuyện với trẻ về những điều trẻ thích thú, quan tâm: 

+ Có thể cho trẻ xem tranh và trò chuyện cá nhân hoặc theo nhóm về bản thân bé: “ Con tên gì? Con học lớp nào? 

Sáng nay ai đƣa con đi học?”… 

+ Tận dụng những tình huống thuận lợi trong sinh hoạt để gợi mở tạo cảm xúc tích cực, khuyến khích trẻ giao tiếp 

bằng lời. 

Hđ Học 

 

Thể dục 

 

Bật qua vạch kẽ 

 

 

Âm nhạc 

 

NH: Em ra vƣờn 

rau” 

Nhận biết 

 

củ su hào- củ cà 

rốt   

 

Văn học 

 

Truyện: “Trái trong 

vƣờn” 

NGHỈ TẾT DƢƠNG 

LỊCH 

 

 

Chơi, hoạt động 

ở cácgóc 

Chơi trò chơi thao tác vai 

- Tô màu theo ý thích; tập xâu, luồn dây; cài, cở, cúc. 

- Xem sách tranh ảnh và trò chuyện về khuôn mặt của bé. 

- Xếp chồng khối trụ, xâu vòng cho bé 

- Chơi kéo xe, chơi với bóng, ném bóng, tung bóng 

 

Dạo chơi ngoài  

trời 

- Quan sát bạn trai- bạn gái. 

- Chơi: “lộn cầu vồng”. 

- Trò chơi: “ chi chi chành chành”, “Dung dăng dung dẻ”. 

Ăn ngủ 
- Nhắc trẻ: ngồi ngay ngắn không đùa giỡn khi ăn. 

- Tập cho bé làm quen thao tác lau mặt rửa tay trƣớc và sau khi ăn. 

Chơi, hoạt động 

theo ý thích 

- Chơi với lắp ghép, lồng hộp, khối gỗ, búp bê. 

- Nhún nhảy, vỗ tay lắc lƣ theo nhạc. 

Trẻ chuẩn bị ra 

về và trẻ trả 

- Dọn dẹp đồ chơi tiếp cô. 

- Nhắc trẻ sử dụng các từ nhƣ: “Chào cô”, “Chào ba-mẹ”,”Tạm biệt bạn”. 


