
 KẾ HOẠCH GIÁO DỤC  

Chủ đề: Trường Tiểu Học và Mừng sinh nhật Bác- Lớp: Lá 1 (Happy) 

Từ ngày 04/5/2021 đến ngày 07/5/2021 

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 32. 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 

Nghĩ lễ 

 

Đi và đập bắt bóng 

được bóng nẩy 4 – 5 

lần liên tiếp 

Dạy hát Em Yêu trường em 

 

Truyện Thỏ 

con đi học 

 

Sắp xếp theo qui tắc 

của 3 đối tượng 

Chơi,hoạt động 

ở các góc 

- Góc  phân vai : Bán hàng + nấu ăn, thầy giáo, cô giáo 

- Xây dựng:. xây công viên nước, trường Tiểu học 

- Tạo hình : Vẽ, xé dán, nặn về chủ đề 

- Góc học tập:- Lập bảng hành vi đúng 

 + Đếm đến 10, nhận biết nhóm 10 đối tượng 

- Góc 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. 

- Góc thư viện : - Trẻ xem tranh ảnh một số địa điểm quen thuộc 
 Vòng luân chuyển của nước 

- Xem tranh, sách về các nguồn nước, sắp xếp theo trình tự 

- Góc vận động:  Chơi bolling, bóng, cờ, vòng,… 

Chơi ngoài trời 

- Quan mô hình trường Tiểu Học 

+ Chơi trò chơi vận động: Kéo co 
+ Trò chơi dân gian: Lộn cầu vồng. 

- 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”, “ chào ba mẹ” … 



         KẾ HOẠCH GIÁO DỤC  

Chủ đề: Trường Tiểu Học và Mừng sinh nhật Bác - Lớp: Lá 2 (Doremi) 

Từ ngày 04/5/2021 đến ngày 07/5/2021 

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 c ủa chủ đề. 

- Thể dục sáng: tập bài tập số 32. 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 

Nghĩ lễ Đi và đập bắt bóng 

được bóng nẩy 4 – 
5 lần liên tiếp 

Trò chuyện với trẻ về 
trường tiểu học 

Truyện Gà Tơ đi học 

 

Sắp xếp theo qui tắc của 3 
đối tượng 

Chơi,hoạt 

động ở các 

góc 

- Góc  phân vai : Bán hàng + nấu ăn, thầy giáo, cô giáo 

- Xây dựng:. xây công viên nước, trường Tiểu học 

- Tạo hình : Vẽ, xé dán, nặn về chủ đề 

- Góc học tập:- Lập bảng hành vi đúng 

 + Đếm đến 10, nhận biết nhóm 10 đối tượng 

- Góc 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. 

- Góc thư viện : - Trẻ xem tranh ảnh một số địa điểm quen thuộc 

 Vòng luân chuyển của nước 

- Xem tranh, sách về các nguồn nước, sắp xếp theo trình tự 

- Góc vận động:  Chơi bolling, bóng, cờ, vòng,… 

Chơi ngoài 

trời 

- Quan mô hình trường Tiểu Học 

+ Chơi trò chơi vận động: Kéo co 

+ Trò chơi dân gian: Lộn cầu vồng. 

- 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”, “ chào ba mẹ” … 



        KẾ HOẠCH GIÁO DỤC  

Chủ đề: Trường Tiểu Học và Mừng sinh nhật Bác - Lớp: Lá 3 (Doremon) 

Từ ngày 04/5/2021 đến ngày 07/5/2021 

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 c ủa chủ đề. 

- Thể dục sáng: tập bài tập số 32. 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 Nghĩ lễ Nghe hát em yêu 

trường em 

Ném và bắt bóng với 

người đối diện cách 

4m 

Trò chuyện về 

trường tiểu học 

Sắp xếp theo quy tắc của 

3 đối tượng 

Chơi,hoạt động 

ở các góc 

- Góc  phân vai : Bán hàng + nấu ăn, thầy giáo, cô giáo 

- Xây dựng:. xây công viên nước, trường Tiểu học 

- Tạo hình : Vẽ, xé dán, nặn về chủ đề 

- Góc học tập:- Lập bảng hành vi đúng 

 + Đếm đến 10, nhận biết nhóm 10 đối tượng 

- Góc 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. 

- Góc thư viện : - Trẻ xem tranh ảnh một số địa điểm quen thuộc 

 Vòng luân chuyển của nước 

- Xem tranh, sách về các nguồn nước, sắp xếp theo trình tự 

- Góc vận động:  Chơi bolling, bóng, cờ, vòng,… 

Chơi ngoài trời 

- Quan mô hình trường Tiểu Học 

+ Chơi trò chơi vận động: Kéo co 
+ Trò chơi dân gian: Lộn cầu vồng. 

- 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”, “ chào ba mẹ” … 

 

 



    KẾ HOẠCH GIÁO DỤC  

Chủ đề: Trường Tiểu Học và Mừng sinh nhật Bác -Lớp Lá 4 (Applo) 

Từ ngày 04/5/2021 đến ngày 07/5/2021 

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 c ủa chủ đề. 

- Thể dục sáng: tập bài tập số 32. 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 

Nghĩ lễ Trò chuyện  về chợ 

quê, siêu thị 

Đo dung tích các vật 

1 đơn vị đo,so sánh 
diễn đạt kết quả đo 

Ném và bắt bóng bằng 2 

tay ,xa 4m 

 

LQCC 

S,x 

Chơi, hoạt 

động ở các góc 

- Góc  phân vai : Bán hàng + nấu ăn, thầy giáo, cô giáo 

- Xây dựng:. xây công viên nước, trường Tiểu học 
- Tạo hình : Vẽ, xé dán, nặn về chủ đề 

- Góc học tập:- Lập bảng hành vi đúng 

 + Đếm đến 10, nhận biết nhóm 10 đối tượng 

- Góc 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. 

- Góc thư viện : - Trẻ xem tranh ảnh một số địa điểm quen thuộc 

 Vòng luân chuyển của nước 

- Xem tranh, sách về các nguồn nước, sắp xếp theo trình tự 

- Góc vận động:  Chơi bolling, bóng, cờ, vòng,… 

Chơi ngoài 

trời 

- Quan mô hình trường Tiểu Học 

+ Chơi trò chơi vận động: Kéo co 

+ Trò chơi dân gian: Lộn cầu vồng. 

- 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”, “ chào ba mẹ” … 



        KẾ HOẠCH GIÁO DỤC  

Chủ đề Trường Tiểu Học và Mừng sinh nhật Bác - Lớp: Lá 5 (ABC) 

Từ ngày 04/5/2021 đến ngày 07/5/2021 

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 c ủa chủ đề. 

- Thể dục sáng: tập bài tập số 32. 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 
Nghĩ lễ TC với trẻ về trường 

tiểu học 

Sắp xếp theo nguyên 

tắc của 3 đối tượng 

Cắt dán trường tiểu học Truyện Món quà 

cô giáo 

Chơi,hoạt 

động ở các góc 

- Góc  phân vai : Bán hàng + nấu ăn, thầy giáo, cô giáo 

- Xây dựng:. xây công viên nước, trường Tiểu học 

- Tạo hình : Vẽ, xé dán, nặn về chủ đề 

- Góc học tập:- Lập bảng hành vi đúng 

 + Đếm đến 10, nhận biết nhóm 10 đối tượng 

- Góc 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. 

- Góc thư viện : - Trẻ xem tranh ảnh một số địa điểm quen thuộc 

 Vòng luân chuyển của nước 

- Xem tranh, sách về các nguồn nước, sắp xếp theo trình tự 

- Góc vận động:  Chơi bolling, bóng, cờ, vòng,… 

Chơi ngoài 

trời 

- Quan mô hình trường Tiểu Học 

+ Chơi trò chơi vận động: Kéo co 
+ Trò chơi dân gian: Lộn cầu vồng. 

- 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”, “ chào ba mẹ” … 

 



          KẾ HOẠCH GIÁO DỤC  

Chủ đề: Trường Tiểu Học và Mừng sinh nhật Bác - Lớp: Lá 6 (DARWIN) 

Từ ngày 04/5/2021 đến ngày 07/5/2021 

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 32. 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 
Nghĩ lễ TC với trẻ về trường 

tiểu học 

Sắp xếp theo nguyên 

tắc của 3 đối tượng 

Vẽ đồ dùng học tập Truyện món quà 

của cô giáo 

Chơi,hoạt 

động ở các 

góc 

- Góc  phân vai : Bán hàng + nấu ăn, thầy giáo, cô giáo 

- Xây dựng:. xây công viên nước, trường Tiểu học 

- Tạo hình : Vẽ, xé dán, nặn về chủ đề 

- Góc học tập:- Lập bảng hành vi đúng 

 + Đếm đến 10, nhận biết nhóm 10 đối tượng 
- Góc 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. 

- Góc thư viện : - Trẻ xem tranh ảnh một số địa điểm quen thuộc 

 Vòng luân chuyển của nước 

- Xem tranh, sách về các nguồn nước, sắp xếp theo trình tự 

- Góc vận động:  Chơi bolling, bóng, cờ, vòng,… 

Chơi ngoài 

trời 

- Quan mô hình trường Tiểu Học 

+ Chơi trò chơi vận động: Kéo co 

+ Trò chơi dân gian: Lộn cầu vồng. 

- 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”, “ chào ba mẹ” … 


