
THỜI KHÓA BIỂU THÁNG 2 

KHỐI MẪU GIÁO LỚN 
 

Thời 

gian 

thực 

hiện 

Tuần 1 

(Từ ngày 30/01-03/02) 
Tuần 2 

(Từ ngày 06/02-10/02) 
Tuần 3 

(Từ ngày 13/02-17/02) 
Tuần 4 

(Từ ngày 20/02-24/02) 

Thứ 2 

 GDÂN 

- NDTT: Dạy hát “Đi xe đạp” 

- NDKH: Nghe hát “Từ một 

ngã tư đường phố” 

- TCÂN: Hãy lắng nghe 

LQVH 

Thơ: 

“Chúng em học luật giao thông” 

 (Đa số trẻ chưa biết) 

(MT 55) 

GDÂN 

- NDTT: Dạy hát “Đi đâu mà 

vội mà vàng” 

- NDKH: Nghe hát “Anh Phi 

Công ơi” 

- TCÂN: Hãy lắng nghe 

LQVH 

Kể chuyện: “Gấu con đi xe 

đạp” 

(Đa số trẻ chưa biết) 

(MT 55) 

Thứ 3 

KPXH 

Bé tìm hiểu về an toàn giao 

thông đường bộ 

(xe đạp và xe máy) 

 

KPXH 

Bé biết gì về một số phương tiện 

giao thông đường biển 

(Thuyền buồm và Tầu thủy) 

KPXH 

Bé biết gì về một số phương 

tiện giao thông đường sắt và 

đường hàng không 

(máy bay và tầu hỏa) 

KPXH 

Một số biển báo và luật giao 

thông đường bộ 

(biển báo cấm, biển báo dừng 

lại, biển báo dành cho người 

đi bộ, tín hiệu đèn GT) 

Thứ 4 

THỂ DỤC 
Tổ chức cho trẻ chơi các trò 

chơi dân gian: Đi cà kheo, 

nhảy bao bố, ném loong 

LQCV 

Trò chơi với chữ cái: e,ê, i, t,c 

 

THỂ DỤC 
VĐCB: Chạy và vượt qua 

chướng ngại vật 

 

LQCV 

Làm que chữ cái: l,m,n 

Thứ 5 

LQVT 

Nhận biết các nhóm có 9 đối 

tượng. Nhận biết 

chữ số 9. Đếm đến 9 

LQVT 

Dạy trẻ thêm bớt trong phạm vi 

9 

LQVT 

Trò chơi với số 9 

LQVT 

Tách gộp tromg phạm vi 9. 

Thứ 6 
TẠO HÌNH 

Cắt dán hoa mùa xuân 

( Đề tài) 

TẠO HÌNH 

Xé dán thuyền trên biển 

(Đề tài) (MT 103) 

TẠO HÌNH 

Gấp và dán máy bay 
TẠO HÌNH 

Vẽ ngã tư đường phố                    

(Đề tài)   (MT 95) 
 


