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Thời 

gian thực 

hiện 

Tuần 1 

(Từ 27/2 đến 03/3) 
Tuần 2 

(Từ 06/3 đến 10/3) 
Tuần 3 

(Từ 13/3 đến 17/3) 
Tuần 4 

(Từ 20/3 đến 24/3) 
Tuần 5 

(Từ 27/3 đến 31/3) 

Thứ 2 

Âm nhạc 

- DH: “Bài hát của 

chuồn chuồn” (ND 

trọng tâm 

- Nghe hát “Chị ong 

nâu và em bé” (ND kết 

hợp) 

- TCÂN: Nghe thính 

đoán tài 

Văn học 

Thơ: “Bó hoa tặng 

cô” 

Âm nhạc 

-VĐTN: “Vì sao chim 

hay hót” theo tiết tấu 

phối hợp (ND trọng 

tâm) 

- Nghe hát: “Cò lả” 

(ND kết hợp) 

- TCÂN: Ai đang hát 

       Văn học 

Truyêṇ: “Chim vàng 

anh ca hát” 

(Đa số trẻ chưa biết) 

 

Âm nhạc 

- DH: “Gấu vào rừng 

xanh” (ND trọng tâm) 

Tác giả Đỗ Anh Hùng 

- Nghe hát: “Ta đi vào 

rừng xanh” (ND kết 

hợp) 

- TCÂN: Thỏ nghe hát 

nhảy vào chuồng. 

Thứ 3 

Khám phá 

Trò chuyêṇ về môṭ số 

loài côn trùng 

 

Khám phá 

Trò chuyêṇ về ngày 

8/3 

 

Khám phá 
Sư ̣hình thành và phát 

triển của con gà 

Khám phá 
Động vật sống dưới 

nước 

Khám phá 

Tìm hiểu về môṭ số con 

vâṭ sống trong rừng 

 

Thứ 4 

Thể dục 

- VĐCB: Đi, chaỵ thay 

đổi tốc đô,̣ hướng, zich 

zắc theo hiêụ lêṇh 

- TCVĐ: Rồng rắn 

              LQCV 

Làm quen chữ : p, q 

Thể dục 

VĐCB: Ném trúng đích 

bằng 2 tay. Chaỵ châṃ 

120m. 

LQCV 

Làm quen chữ:  g, y 

 

Thể dục 

- VĐCB: Đập bóng 

xuống sàn và bắt bóng 

 - TCVĐ: Cáo và thỏ 

Thứ 5 

LQ với toán 

Ôn đo độ dài các vật 

bằng 1 đơn vị đo. 

LQ với toán 

Nhận biết hôm qua, 

hôm nay, ngày mai 

LQ với toán 

Đo thể tích bằng môṭ 

vâṭ đo 

 

LQ với toán 

Xác điṇh phía phải, 

trái, trước ,sau của đối 

tươṇg khác (theo vâṭ 

chuẩn) 

LQ với toán 

Ôn nhâṇ biết, phân biêṭ 

4 khối: khối vuông, 

khối chữ nhâṭ, khối 

cầu, khối tru ̣

Thứ 6 

Tạo hình 

Vẽ con bò (Mẫu) 

 

Tạo hình 

Vẽ váy tặng mẹ 

(Đề tài) 

Tạo hình 

Tô màu tranh Đông Hồ 

(Mẫu) 

Tạo hình 

Xé dán đàn cá  

(Đề tài) 

Tạo hình 

Ve ̃con vâṭ bé thích  

(Đề tài) 

 


