
THỜI KHÓA BIỂU THÁNG 3 

KHỐI NHÀ TRẺ 

Thời 

gian 

thực 

hiện 

Tuần 1 

(Từ 27/02 - 03/03/2021) 

Tuần 2 

(Từ 06/03-10/03/2022) 

 

Tuần 3 

(Từ 13/03-17/03/2022) 

 

Tuần 4 

(Từ 20/03-24/03/2022) 

 

Tuần 5 

(Từ 27/03-31/03/2022) 

 

Thứ 2 

              Âm nhac̣ 

- NDTT: Dạy hát “Hoa 

bé ngoan”. 

- NDKH: Nghe hát “Ra 

chơi vường hoa”. 

- TC: Tai ai tinh. 

Âm nhac̣ 

- NDTT: Dạy hát “Quà 

mùng 8-3”. 

- NDKH: NH “Ngày vui 

của bà của mẹ”. 

- TC: Hãy lắng nghe. 

Âm nhac̣ 

- NDTT: Daỵ hát “Quả”. 

- NDKH: NH “Màu hoa”. 

- TC: Nhỏ và to. 

Âm nhac̣ 

- NDTT: Daỵ hát “Cây 

bắp cải”. 

- NDKH: NH “Bầu và 

bí”. 

- TC: Ai nhanh nhất. 

Âm nhac̣ 

- NDTT: VTTN “Quả”. 

- NDKH: NH “Em yêu 

cây xanh”. 

- TC: Ai đoán giỏi. 

Thứ 3 

Thể dục 

- BTPTC: Tập với cờ. 

- VĐCB: Bật tại chỗ. 

- TCVĐ: Cỏ thấp cây 

cao 

Thể dục 

- BTPTC: Tập với gậy. 

- VĐCB: Bật qua vạch 

kẻ. 

- TCVĐ: Gieo hạt. 

Thể dục 

- BTPTC: Tập với quả. 

- VĐCB: Ném vào đích 

xa 1 - 1,2m. 

- TCVĐ: Bắt bướm 

Thể dục 

- BTPTC: Tập với hoa. 

- VĐCB: Trườn qua vật 

cản. 

- TCVĐ: Nhảy lò cò. 

 

Thể dục 

- BTPTC: Tập với cờ. 

- VĐCB: Bật liên tiếp 

qua 3 vòng 

- TCVĐ: Quả trứng. 

 

Thứ 4 

Nhâṇ biết tâp̣ nói 

Bé tìm hiểu về hoa 

hồng, hoa cúc. 

Nhâṇ biết phân biệt 

Nhận biết một và nhiều. 

 

Nhâṇ biết phân biệt 

Nhận biết vị chua, 

vị ngọt. 

Nhâṇ biết tập nói 

Bé tìm hiểu về rau 

muống, cà chua. 

Nhâṇ biết phân biệt 

Ôn nhận biết một và 

nhiều. 

 

Thứ 5 

Taọ hiǹh 

In ngón tay tạo thành 

cánh hoa. 

(Tiết mẫu) 

Taọ hiǹh 

Dán lá cây 

(Tiết đề tài) 

 

Taọ hiǹh 

Tô màu quả cà chua 

(Tiết mẫu) 

Taọ hiǹh 

Tô màu lá cây. 

(Tiết mẫu) 

Taọ hiǹh 

(HĐVĐV) 

Vẽ bông hoa 

(Tiết mẫu) 

Thứ 6 

LQVH 

Thơ: Hoa nở. 

(Đa số trẻ chưa biết) 

LQVH 

Thơ: Yêu mẹ. 

(Đa số trẻ chưa biết) 

LQVH 

Truyện: Cây táo 

(Đa số trẻ chưa biết) 

LQVH 

Thơ: Bắp cải xanh. 

(Đa số trẻ chưa biết) 

LQVH 
Truyện: Cây thị. 

(Đa số trẻ chưa biết) 

 


