
 

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC 

THÁNG 02/ 2023 

  

CHỦ ĐỀ: NHỮNG CON VẬT ĐÁNG YÊU 

LỚP: CHỒI 1 
 

Thứ 

 
Tuần 

Thứ 2 Thứ 3 

 

Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

 

Tuần 1 

Những 
con vật 

đáng yêu 
trong gia 

đình 

Ném trúng 
đích bằng 1 

tay. 

Trò chuyện  
về các con vật 

nuôi trong GĐ 

Thơ                  
Rong và cá 

Toán: Xác 
định vị trí 

 của đồ vật 
theo các 

hướng cơ 
bản của trẻ 

Dạy hát 

Ai cũng yêu 
chú mèo 

 

Tuần 2 

Những 
con vật 

sống dưới 
nước 

Xé dán 

 Những con 
cá 

Toán: 

 Đo dung 

 tích bằng 1 đơn 
vị đo 

Khám phá:     

Con vật 
sống dưới 

nước 

Kể chuyện: 
 Cá rô lên bờ 

Bật tách 

chân, khép 
chân qua 5 ô 

 

Tuần 3 

Những 
con vật 

sống 
trong 

rừng 

Khám phá:  

  1 số loài vật 

sống trong 
rừng 

Nặn con vật 

 bé thích 

Chạy theo 

đường dích 
dắc 

Toán:  

So sánh số 

lượng, thêm 
bớt tạo sự 

bằng nhau 
trong phạm 

vi 4 

Kể chuyện: 

Ba chú heo 
con 

TUẦN 4 

Côn trùng 
Thơ: 

 Có chú gà 
con 

Đập và bắt  
bóng tại chỗ 

Toán : Nhận 

biết khối 
cầu, khối 

Trụ 

Khám phá:             

Một số loại 
côn trùng 

Vỗ tay theo 
nhịp: 

 Gà trống, 
mèo con và 

cún con 



   

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 02/2023 

   Chủ đề: NHỮNG CON VẬT ĐÁNG YÊU 

LỚP: CHỒI 2 
 

 

 

 

 

 

Thứ 

Tuần 

Thứ 2 Thứ 3 

 

Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

Tuần 1 

Những 
con vật 

đáng yêu 
trong gia 

đình 
 

 

Chạy theo 
đường dích 

dắc 

 

Khám phá:-Trò 

chuyện về các 
động vật nuôi 

trong gia đình 

 

Toán : nhận 

biết khối cầu – 
khối trụ 

 

 

 

Kể 
chuyện:  

cáo gà thỏ 
và gà trống 

 

Dạy hát mèo 

con và cún 
con 

 

Tuần 2 

Con vật 
sống dưới 

nước 
 

Bật tách 
khép chân 

qua 5 ô 

 

 
Khám phá:-Trò 

chuyện về các 
con vật sống 

dưới nước 

 

Toán:So sánh 
số lượng, 

thêm bớt tạo 

sự bằng nhau 
trong pv 4 

 

 
Kể 

chuyện:  
Cá rô lên 

bờ 
 

Xé dán con 
cá 

 

Tuần 3 

Khám phá 
vườn sở 

thú 

 

 
Ném trúng 

đích bằng 1 
tay 

 

 
Khám phá:   Trò 

chuyện 
 về các con vật 

sống trong rừng 
 

Toán: xác 

định vị trí của 
đồ vật theo 

các hướng cơ 

bản của trẻ 

Thơ Mười 
quả trứng 

tròn 

 
Nặn quả bé 

thích 
 

Tuần 4 

Côn trùng 

 

 

Đập và bắt 
 bóng tại chỗ 

 

 

Một số loại côn 
trùng 

 

 
Toán: đo dung 

tích bằng 1 

đơn vị đo 
 

Thơ  ong 

và bướm 

 

Vỗ tay theo 

nhịp: con 
cào cào 

 



KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 2/2023 

Chủ đề:NHỮNG CON VẬT ĐÁNG YÊU 

Lớp Chồi 3 

Thứ 

Tuần 
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

Tuần 1: 

Những con 

vật đáng yêu 

Kể chuyện 

“Ba chú heo 
con” 

Trò chuyện 

về con vật 
nuôi trong 

gia đình 

So sánh số 

lượng thêm 
bớt trong 

phạm vi 4 

 Bật tách 

khép chân 
qua 5 ô 

Vỗ tay theo 

nhịp Một 
con vịt 

Tuần 2: 

Những con 

vật sống 

dưới nước 

Trò chuyện  
1 số con vật 
sống dưới 

nước 

Thơ rong và 
cá 

Đo độ dài 
bằng 1 đơn 
vị đo 

 

Ném trúng 
đích bằng 1 
tay 

Xé dán con 
cá 

Tuần 3: 

Côn trùng 

Thơ: Anh dế 

mèn 

Trò chuyện 

một số loại 
côn trùng 

Nhận biết 

khối cầu 
khối trụ 

Chạy theo 

đường dích 
dắt 

Năn con vật 

bé thích 

       Tuần 4: 

KP: vườn sở 

thú                   

Đập và bắt 

bóng tại chỗ 

Con vật sống 

trong rừng 

Xác định vị 

trí đồ vật 

theo hướng 

cơ bản của 

trẻ 

Kể chuyện: 

cáo thỏ và gà 

trống 

DH: Gà 

trống, mèo 

con và cúm 

con 
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   Chủ đề: NHỮNG CON VẬT ĐÁNG YÊU 

LỚP: CHỒI 4 

 

 

 

 

Thứ 

Tuần 

Thứ 2 Thứ 3 

 

Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

 

Tuần 1 

Những con 

vật đáng 

yêu trong 

gia đình 

Ném trúng 

đích bằng 1 

tay. 

Trò chuyện  

về các con vật 

nuôi trong GĐ 

Thơ                  

10 quả trứng 

tròn 

Toán: Xác 

định vị trí 

 của đồ vật 

theo các 

hướng cơ 

bản của trẻ 

Dạy hát 

Gà trống, 

mèo con và 

cún con 

 

Tuần 2 

Những con 

vật sống 

dưới nước 

Xé dán 

 Con cá 

Toán: 

 Đo dung 

 tích bằng 1 đơn 

vị đo 

Khám phá:     

Con vật sống 

dưới nước 

Kể chuyện: 

 Cá rô lên 

bờ 

Bật tách 

chân, khép 

chân qua 5 ô 

 

Tuần 3 

Những con 

vật sống 

trong rừng 

Khám phá:  

  1 số loài vật 

sống trong 

rừng 

Nặn con vật 

 bé thích 

Chạy theo 

đường dích dắc 

Toán:  

So sánh số 

lượng, thêm 

bớt tạo sự 

bằng nhau 

trong phạm 

vi 4 

Kể chuyện: 

Chú dê đen 

TUẦN 4 

Côn trùng 

Thơ:           

Ong và bướm 

Đập và bắt  

bóng tại chỗ 

Toán : Nhận 

biết khối cầu, 

khối Trụ 

Khám phá:             

Một số loại 

côn trùng 

Vỗ tay theo 

nhịp: 

 Con cào cào 



 

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 02/ 2023 

   Chủ đề: NHỮNG CON VẬT ĐÁNG YÊU 

Thời gian: 30/01/2023 – 24/02/2023 

LỚP: CHỒI 5 
 

 

 

 

Thứ 

 

Tuần 

Thứ 2 

 

Thứ 3 

 

Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

Tuần 1 

Những 
con vật 

đáng yêu 
trong gia 

đình 

Thể dục:     

Bật tách chân 
khép chân 

qua 5 ô  

Khám phá:  

TC các con vật 
nuôi trong GĐ 

 

Toán:        

 So sánh số 
lượng thêm 

bớt tạo sự 
bằng nhau 

trong phạm vi 
4 

Kể chuyện:  

Mèo hoa đi 
học 

Dạy hát: 

Gà trống 
mèo con 

và cún con 

Tuần 2 

Nhũng 

con vật 
sống dưới 

nước 

Thể dục:     

Ném trúng 

đích bằng 1 
tay 

Khám phá:  

Con vật sống 

dưới nước 

Toán:  

 
Đo dung tích 

bằng 1 đơn vị 
đo 

Thơ: 

Rong và cá 

Xé dán 

con cá 

Tuần 3 

Khám 

phá vườn 
sở thú 

Thể dục:     

Chạy theo 

đường dích 
dắc  

Khám phá:  

Con vật sống 

trong rừng  

Toán: 

Nhận biết khối 

cầu khối trụ 

Kể chuyện:  

Ba chú heo 

con 

Nặn con 

vật bé 
thích 

Tuần 4 

Côn trùng 

 

Thể dục:     

Đập và bắt 
bóng tại chỗ 

Khám phá:  

Một số loại côn 
trùng 

 

Xé dán: 

Xác định vị trí 
của đồ vật 

theo các 
hướng cơ bản 

của trẻ 

 

Thơ: 

Ong và 
Bướm 

Vỗ tay 
theo nhịp: 

Con cào 
cào 
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   Chủ đề: NHỮNG CON VẬT ĐÁNG YÊU 

LỚP: CHỒI 6 
 

Thứ 

 

Tuần 

Thứ 2 Thứ 3 

 

Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

 

Tuần 1 

Những 

con vật 

đáng yêu 

trong gia 

đình 

Ném trúng 

đích bằng 1 

tay. 

Toán: Xác định 

vị trí 

 của đồ vật theo 

các hướng cơ 

bản của trẻ 

Thơ                  

10 quả trứng 

tròn 

Trò 

chuyện về 

các con vật 

nuôi trong 

GD 

Dạy hát 

Gà trống, 

mèo con và 

cún con 

 

Tuần 2 

Những 

con vật 

sống dưới 

nước 

Xé dán 

 Con cá 

Kể chuyện: Cá 

rô lên bờ 

Khám phá:     

Con vật sống 

dưới nước 

Toán: 

 Đo dung 

 tích bằng 

1 đơn vị 

đo 

Bật tách 

chân, khép 

chân qua 5 ô 

 

Tuần 3 

Những 

con vật 

sống 

trong 

rừng 

Khám phá:  

  1 số loài vật 

sống trong 

rừng 

Toán:  

So sánh số 

lượng, thêm bớt 

tạo sự bằng 

nhau trong 

phạm vi 4 

Chạy theo 

đường dích 

dắc 

Nặn con 

vật bé 

thích 

Kể chuyện: 

Cáo, thỏ và 

gà trống 

TUẦN 4 

Côn trùng Vỗ tay theo 

nhịp: 

 Con cào cào 

Đập và bắt  

bóng tại chỗ 

Toán : Nhận 

biết khối cầu, 

khối Trụ 

Khám phá:             

Một số 

loại côn 

trùng 

Thơ: Con 

voi 


