
    KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 02/ 2022 

   Chủ đề: CƠ THỂ CỦA BÉ VÀ GIA ĐÌNH THÂN YÊU CỦA BÉ 

LỚP: CHỒI 1 

 

 

 

 

 

Thứ 

Chủ đề 
Thứ 2 

Thứ 3 

 
Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

Tuần 1 

Tôi là ai? 

Bò dích dắc 

qua 5 điểm 

Trò 

chuyện: 

Tôi là ai 

Dạy hát: Bạn có 

biết tên tôi 

Thơ 

Bàn tay 

của bé 

Đếm các 

nhóm có 5 

đối tượng 

Tuần 2 

Cơ thể và các 

giác quan 

Trò chuyện 

Cơ thể  và các 

giác quan của 

bé 

Chạy 

chậm 

60 - 80m 

Toán: Hình 

tròn, hình 

vuông, hình tam 

giác, hình chữ 

nhật. Phân biệt 

hình tròn, hình 

vuông 

Vẽ: đôi 

bàn tay 

của bé 

 

Thơ 

Đôi mắt của 

em 

Tuần 3 

Tìm hiểu 1 số 

đồ dùng gia 

đình của bé 

Dạy múa : 

Múa cho mẹ 

xem 

Xếp 

tương ứng 

1-1 

Tìm hiểu: Một 

số đồ dùng 

trong gia đình 

của bé 

Thơ 

Cái bát 

xinh xinh 

Ném trúng 

đích bằng 1 

tay 

Tuần 4 

Tôi cần gì để 

lớn lên và 

khỏe mạnh 

Kể chuyện:  

Gấu  

con bị đau 

răng 

Nặn:  quả 

bé  

 thích 

Đi bằng gót 

chân, đi khụy 

gối, đi lùi 

So sánh 

sắp 

 xếp thứ tự 

chiều dài 3 

đối tượng 

Trò chuyện: 

Bé cần gì để 

lớn lên và 

khỏe mạnh 
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   Chủ đề: CƠ THỂ CỦA BÉ VÀ GIA ĐÌNH THÂN YÊU CỦA BÉ 

LỚP: CHỒI 2 

 

 

 

 

Thứ 

Chủ đề 

Thứ 2 Thứ 3 

 

Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

Tuần 1 

Tôi là ai? 

Bò dích dắc 

qua 5 điểm 

Trò 

chuyện: Tôi 

là ai 

Dạy hát: Bạn có 

biết tên tôi 

Thơ 

Bàn tay 

của bé 

Đếm các 

nhóm có 5 

đối tượng 

Tuần 2 

Cơ thể và 

các giác 

quan 

Thơ 

Đôi mắt của 

em 

Chạy chậm 

60 - 80m 

Toán: Hình tròn, 

hình vuông, 

hình tam giác, 

hình chữ nhật. 

Phân biệt hình 

tròn, hình vuông 

Vẽ: đôi 

bàn tay 

của bé 

 

Trò chuyện 

Cơ thể  và 

các giác 

quan của bé 

 

Tuần 3 

Tìm hiểu 1 

số đồ dùng 

gia đình 

của bé 

Dạy múa : 

Múa cho mẹ 

xem 

Xếp tương 

ứng 1-1 

Tìm hiểu: Một 

số đồ dùng trong 

gia đình của bé 

Thơ 

Cái bát 

xinh xinh 

Ném trúng 

đích bằng 1 

tay 

Tuần 4 

Tôi cần gì 

để lớn lên 

và khỏe 

mạnh 

Kể chuyện:  

Gấu  

con bị đau 

răng 

Trò chuyện: 

Bé cần gì để 

lớn lên và 

khỏe mạnh 

Đi bằng gót 

chân, đi khụy 

gối, đi lùi 

So sánh 

sắp 

 xếp thứ tự 

chiều dài 3 

đối tượng 

Nặn:  quả bé  

 thích 
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   Chủ đề: CƠ THỂ CỦA BÉ VÀ GIA ĐÌNH THÂN YÊU CỦA BÉ 

LỚP: CHỒI 3 
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Thứ 

Chủ đề 

Thứ 2 Thứ 3 

 

Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

Tuần 1 

Tôi là ai? 

Trò chuyện: 

Tôi là ai 

 

Bò dích dắc 

qua 5 điểm 

Dạy hát: Bạn 

có biết tên tôi 

Thơ 

Bàn tay 

của bé 

Đếm các 

nhóm có 5 

đối tượng 

Tuần 2 

Cơ thể và 

các giác 

quan 

Trò chuyện 

Cơ thể  và 

các giác 

quan của bé 

Chạy chậm 

60 - 80m 

Toán: Hình 

tròn, hình 

vuông, hình 

tam giác, hình 

chữ nhật. Phân 

biệt hình tròn, 

hình vuông 

Vẽ: đôi 

bàn tay 

của bé 

 

Thơ 

Đôi mắt của 

em 

Tuần 3 

Tìm hiểu 1 

số đồ dùng 

gia đình 

của bé 

Tìm hiểu: 

Một số đồ 

dùng trong 

gia đình của 

bé 

 

Xếp tương 

ứng 1-1 

Dạy múa : Ba 

ngọn nến lung 

linh 

Thơ 

Cái bát 

xinh xinh 

Ném trúng 

đích bằng 1 

tay 

Tuần 4 

Tôi cần gì 

để lớn lên 

và khỏe 

mạnh 

Kể chuyện:  

Gấu  

con bị đau 

răng 

Nặn: Quả bé  

 thích 

Đi bằng gót 

chân, đi khụy 

gối, đi lùi 

So sánh 

sắp 

 xếp thứ tự 

chiều dài 3 

đối tượng 

Trò chuyện: 

Bé cần gì để 

lớn lên và 

khỏe mạnh 



 Chủ đề: CƠ THỂ CỦA BÉ VÀ GIA ĐÌNH THÂN YÊU CỦA BÉ 

LỚP: CHỒI 4 

 

 

Thứ 

Chủ đề 

Thứ 2 Thứ 3 

 

Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

Tuần 1 

Tôi là ai? 

Bò dích dắc 

qua 5 điểm 

Trò 

chuyện: Tôi 

là ai 

Dạy hát: Bạn 

có biết tên tôi 

Thơ 

Bàn tay của bé 

Đếm các 

nhóm có 5 

đối tượng 

Tuần 2 

Cơ thể và 

các giác 

quan 

Trò chuyện 

Cơ thể  và 

các giác 

quan của bé 

Chạy chậm 

60 - 80m 

Toán: Hình 

tròn, hình 

vuông, hình 

tam giác, hình 

chữ nhật. Phân 

biệt hình tròn, 

hình vuông 

Vẽ: đôi bàn 

tay của bé 

 

Thơ 

Đôi mắt của 

em 

Tuần 3 

Tìm hiểu 1 

số đồ dùng 

gia đình 

của bé 

Dạy múa : 

Múa cho mẹ 

xem 

Xếp tương 

ứng 1-1 

Tìm hiểu: Một 

số đồ dùng 

trong gia đình 

của bé 

Thơ 

Cái bát xinh 

xinh 

Ném trúng 

đích bằng 1 

tay 

Tuần 4 

Tôi cần gì 

để lớn lên 

và khỏe 

mạnh 

Kể chuyện:  

Gấu  

con bị đau 

răng 

Nặn:  quả 

bé  

 thích 

Đi bằng gót 

chân, đi khụy 

gối, đi lùi 

So sánh sắp 

 xếp thứ tự 

chiều dài 3 đối 

tượng 

Trò chuyện: 

Bé cần gì để 

lớn lên và 

khỏe mạnh 
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   Chủ đề: CƠ THỂ CỦA BÉ VÀ GIA ĐÌNH THÂN YÊU CỦA BÉ 

LỚP: CHỒI 5 

 

 

 

 

Thứ 

Chủ đề 
Thứ 2 

Thứ 3 

 
Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

Tuần 1 

Tôi là ai? 
Trò chuyện: 

Tôi là ai 

Bò dích dắc 

qua 5 điểm 

Dạy hát: Bạn 

có biết tên tôi 

Thơ 

Bàn tay 

của bé 

Đếm các 

nhóm có 5 

đối tượng 

Tuần 2 

Cơ thể và 

các giác 

quan 

Trò chuyện 

Cơ thể  và các 

giác quan của 

bé 

Chạy chậm 

60 - 80m 

Toán: Hình 

tròn, hình 

vuông, hình 

tam giác, hình 

chữ nhật. Phân 

biệt hình tròn, 

hình vuông 

Vẽ: đôi 

bàn tay 

của bé 

 

Thơ 

Đôi mắt của 

em 

Tuần 3 

Tìm hiểu 1 

số đồ dùng 

gia đình của 

bé 

Dạy múa : 

Múa cho mẹ 

xem 

Xếp tương 

ứng 1-1 

Tìm hiểu: Một 

số đồ dùng 

trong gia đình 

của bé 

Thơ 

Cái bát 

xinh xinh 

Ném trúng 

đích bằng 1 

tay 

Tuần 4 

Tôi cần gì 

để lớn lên 

và khỏe 

mạnh 

Kể chuyện:  

Gấu  

con bị đau 

răng 

Nặn:  quả bé  

 thích 

Đi bằng gót 

chân, đi khụy 

gối, đi lùi 

So sánh 

sắp 

 xếp thứ tự 

chiều dài 3 

đối tượng 

Trò chuyện: 

Bé cần gì để 

lớn lên và 

khỏe mạnh 
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   Chủ đề: CƠ THỂ CỦA BÉ VÀ GIA ĐÌNH THÂN YÊU CỦA BÉ 

LỚP: CHỒI 6 

 

Thứ 

 

Chủ đề 

Thứ 2 
Thứ 3 

 
Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

Tuần 1 

Tôi là ai? 

Thơ 

Bàn tay của 

bé 

Trò chuyện: 

Tôi là ai 

Dạy hát: Bạn có 

biết tên tôi 

Bò dích 

dắc qua 5 

điểm 

Đếm các 

nhóm có 5 

đối tượng 

Tuần 2 

Cơ thể và 

các giác 

quan 

Trò chuyện 

Cơ thể  và 

các giác 

quan của bé 

Thơ 

Đôi mắt của 

em 

Toán: Hình 

tròn, hình 

vuông, hình tam 

giác, hình chữ 

nhật. Phân biệt 

hình tròn, hình 

vuông 

Vẽ: đôi 

bàn tay 

của bé 

Chạy chậm 

60 - 80m 

 

 

Tuần 3 

Tìm hiểu 1 

số đồ dùng 

gia đình 

của bé 

Tìm hiểu: 

Một số đồ 

dùng trong 

gia đình của 

bé 

Xếp tương 

ứng 1-1 

Dạy múa : Múa 

cho mẹ xem 

 

Thơ 

Cái bát 

xinh xinh 

Ném trúng 

đích bằng 1 

tay 

Tuần 4 

Tôi cần gì 

để lớn lên 

và khỏe 

mạnh 

Đi bằng gót 

chân, đi 

khụy gối, đi 

lùi 

Nặn:  quả bé  

 thích 

Kể chuyện:  

Gấu  

con bị đau răng 

 

So sánh 

sắp 

 xếp thứ tự 

chiều dài 3 

đối tượng 

Trò chuyện: 

Bé cần gì để 

lớn lên và 

khỏe mạnh 


