
THỜI KHÓA BIỂU THÁNG  12 

KHỐI MẪU GIÁO LỚN 

Thời 

gian thực 

hiện 

Tuần 1 

(Từ ngày 5/12 – 9/12) 
Tuần 2 

(Từ ngày 12/12 – 16/12) 
Tuần 3 

(Từ ngày 19/12 -23/12) 
Tuần 4 

(Từ ngày 26/12 – 30/12) 

 

Thứ 2 

 

Âm nhạc 

- NDTT: Dạy hát “Em làm 

bác si”̃ 

- NDKH: 

+ Nghe hát “Cô giáo em là 

hoa Ê ban” 

+ TCÂN: Nghe tiếng hát 

tìm đồ vâṭ. 

Văn học 

Thơ “Bát cơm ngày mùa” 

(Đa số trẻ chưa biết) 
 

Âm nhạc 

- NDTT: VĐTN “Cháu hát 

về đảo xa” 

-NDKH: 

+ Nghe hát “Màu áo chú Bô ̣

đôị” 

+ TCAN: Tai ai tinh. 

Văn học 

Truyện  

“Sư ̣tích Ông già Noen” 

(Đa số trẻ chưa biết) 
 

 

Thứ  3 

 

Khám phá 

Trò chuyện về nghề 

nghiệp của bố mẹ bé. 

(MT49) 

Khám phá 

Trò chuyện về ước mơ của 

bé trong tương lai. 

(MT24) 

Khám phá 

Trò chuyện về ngày 22/12 
Khám phá 

Bé tìm hiểu về ngày  

Lê ̃Noen 

(MT23) 

 

Thứ 4 

 

 

Thể duc̣ 

- VĐCB: Chaỵ 18m trong 

khoảng 10 giây. 

- TCVĐ: Chuyền bóng 

qua đầu qua chân. 

             (MT1,5) 

LQCV 

Làm quen chữ u, ư 

(MT27) 

            Thể duc̣ 

- VĐCB: Bò chui qua cổng.  

- TCVĐ: Cướp cờ. 

(MT5) 

LQCV 
Làm quen chữ: i, t, c 

 

 

Thứ 5 

 

 

LQ với Toán 

Daỵ trẻ muc̣ đích của phép 

đo, cách đo đô ̣dài của 1 

đối tươṇg. 

LQ với Toán 

Nhâṇ biết các nhóm có 7 

đối tươṇg. Nhâṇ biết số 7. 

LQ với Toán 

Nhâṇ biết mối quan hê ̣hơn 

kém trong phaṃ vi 7. 

LQ với Toán 

Tách gôp trong phaṃ vi 7, 

chia 7 thành 2 phần. 

 

 

Thứ 6 

 

 

Tạo hình 

Ve ̃nghề mà bé yêu thích. 

(Đề tài) 

(MT28, 106) 

Tạo hình 

Tô màu tranh Đông Hồ 

(Đề tài) 

Tạo hình 

Ve ̃tranh về chú Bô ̣đôị 

(Đề tài) 

 

Tạo hình 

Đan nong mốt hình cái túi. 

 


