
THỜI KHÓA BIỂU THÁNG 3 

KHỐI MẪU GIÁO NHỠ 
 

Thời 

gian 

thực 

hiện 

Tuần 1 

(Từ ngày 27/02 đến 03/03) 

Tuần 2 

(Từ ngày 06/03- 10/3) 
Tuần 3 

(Từ ngày13/03- 17/03) 
Tuần 4 

(Từ ngày 20/03-24/03) 
Tuần 5 

(Từ ngày 27/03-31/03) 

Thứ 2 

GD Âm nhạc 

- NDTT: Dạy hát “Đi xe 

đạp”. (Sưu tầm). 

- NDKH: 

+ Nghe hát: “Em qua ngã 

tư đường phố”. 

+ TCÂN : Tai ai tinh. 

GD Âm nhạc 

Biểu diễn văn nghệ chào 

mừng ngày 8/3. 

GD Âm nhạc 

- NDTT: Nghe hát “Anh 

phi công ơi”. 

Sáng tác: Xuân Giao. 

- NDKH : 

+ Ôn bài hát: “Đi xe đạp”. 

+ TCÂN: “Nghe hát tìm 

PTGT”. 

GD Âm nhạc 

- NDTT: 

+ Vỗ tay theo nhịp bài hát: 

“Đi xe đạp” 

- NDKH: 

+Nghe hát “Ngã tư đường 

phố” 

+ TCAN: Nhìn hình ảnh 

đoán tên bài hát 

GD Âm nhạc 
- NDTT: Dạy hát “Bạn ơi 

có biết” 

- NDKH: 

+ Nghe hát “Anh phi công 

ơi” 

+ TCAN: Ngôi sao kỳ 

diệu 

 

Thứ 3 

Khám phá 

Tìm hiểu về một số PTGT 

đường bộ, đường sắt. 

 

Khám phá 

Trò chuyện về ngày Quốc 

tế Phụ nữ 8-3. 

 

Khám phá 

Tìm hiểu về một số PTGT 

đường thủy, đường hàng 

không. 

Khám phá 

Tìm hiểu một số luật lệ 

giao thông đơn giản. 

Khám phá 

Bé tìm hiểu một số dịch 

vụ giao thông. 

Thứ 4 

THỂ DỤC 

-VĐCB: Bật qua vật cản 

cao 10-15cm. 

- TCVĐ: Gà trong vườn 

rau. 

 

VĂN HỌC 

Truyện 

“Kiến con đi ô tô” 

(Đa số trẻ chưa biết) 

THỂ DỤC 

- VĐCB : Bò dích dắc qua 

5 điểm 

- TCVĐ : Gieo hạt 

VĂN HỌC 

Thơ 

“Con đường của bé” 

(Đa số trẻ đã biết) 

THỂ DỤC 

VĐTH : Chạy dích dắc 

qua 3 điểm- Đi thăng bằng 

trên ghế đầu đội túi cát – 

Ném trúng đích nằm 

ngang (MT5) 

Thứ 5 

LQVT 

Phân biệt hình vuông, 

hình chữ nhật 

LQVT 

So sánh chiều dài 2 đối 

tượng 

LQVT 

So sánh chiều dài 2 đối 

tượng 

LQVT 

Dạy trẻ sắp xếp quy tắc 2 

đối tượng 

LQVT 

Dạy trẻ sắp xếp quy tắc 3 

đối tượng 

Thứ 6 

Tạo hình 
Ghép hình tạo thành bức 

tranh phương tiện  

giao thông 

(Đề tài) 

Tạo hình 
Làm bưu thiếp tặng bà, 

tặng mẹ 

(Tiết đề tài) 

Tạo hình 
Vẽ máy bay 

(Đề tài) 

Tạo hình 
Tô nét và tô màu bức 

tranh chiếc thuyền 

Tạo hình 
Vẽ ô tô tải  

(Đề tài) 

 


