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Thời gian 

thực hiện 

Tuần 1 
(Từ ngày 31/1đến 03/2/2023) 

Tuần 2 
(Từ ngày 06/02- 10/2/2023) 

Tuần 3 
(Từ ngày13/02- 17/2/2023) 

Tuần 4 
(Từ ngày 20/02-24/2/2023) 

Thứ 2 

GD Âm nhạc 

- NDTT: DH  “Mùa xuân” 

- NDKH : 

+NH : “Mùa xuân nho nhỏ” 

+TCÂN : Nghe hát chuyền 

sỏi 

 

GD Âm nhạc 

- NDTT: Nghe hát: “Ngày tết 

quê em” 

- NDKH:  

+ Ôn bài hát: “Mùa xuân” 

+ TCÂN: Nghe hát chuyền sỏi 

GD Âm nhạc 

- NDTT : VĐTN Múa MH BH 

“Màu hoa” -ST Hồng Đăng 

(MT : 93) 

- NDKH : 

+ NH “Đuổi chim” 

+ TCÂN: Đi theo tiếng nhạc  

GD Âm nhạc 

- NDTT : DH “Quả” - ST 

Xanh Xanh. 

- NDKH : 

+ NH “Vườn cây nhà bé” -

Sưu tầm 

+ TCÂN: Tai ai tinh. 

Thứ 3 

Khám phá 

Trò chuyện về mùa xuân 
Khám phá 

Trò chuyện về lễ hội mùa xuân 

(MT:50) 

Khám phá 

Bé tìm hiểu các loại hoa  

(MT:87) 

Khám phá 

Bé tìm hiểu các loại quả  

 

Thứ 4 

GDTC 

- VĐCB: Chuyền bóng sang 

phải, sang trái 

- TCVĐ: Chạy 10m 

LQVH 

Truyện: “Sự tích bánh chưng, 

bánh dày” 

(Đa số trẻ chưa biết) 

GDTC 

Bật xa, ném xa bằng 1 tay - 

chạy 10m 

LQVH 

Truyện: “Chuyện của bưởi 

con” (MT:55) 

(Đa số trẻ chưa biết) 

Thứ 5 

LQVT 

Dạy trẻ xác định vị trí đồ vật 

theo hướng cơ bản của bản 

thân 

LQVT 
Dạy trẻ xác định vị của đồ vật 

so với trẻ khác  

LQVT 

Dạy trẻ nhận biết khối: vuông, 

trụ, tròn, chữ nhật 

 

LQVT 
Dạy trẻ phân biệt hình 

vuông, hình tam giác 

 

Thứ 6 

Tạo hình 

Vẽ hoa hướng dương 

(Tiết mẫu) 

Tạo hình 

Nặn quả 

(Đề tài) 

(MT: 103) 

Tạo hình 

Xé dán cánh hoa 

(Đề tài) 

Tạo hình 

Tô nét, tô màu quả bí ngô 

(Đề tài) 

 


