
THỜI KHÓA BIỂU THÁNG 12 

KHỐI MẪU GIÁO NHỠ 

Thời gian 

thực hiện 

Tuần I 

(5/12 - 9/12/2022) 

Tuần II 

(12/12 - 16/12/2022) 

Tuần III 

(19/12 - 23/12/2022) 

Tuần IV 

(26/12 - 30/12/2022) 

Thứ 2 

GD ÂM NHẠC 

- NDTT: Dạy hát “Cháu yêu 

cô chú công nhân”. 

- NDKH:  

+ Nghe hát “Anh phi công 

ơi”. 

+ TCAN: Nghe âm thanh 

đoán tên dụng cụ âm nhạc. 

GD ÂM NHẠC 

- NDTT: Nghe hát “Ước mơ 

xanh”. 

-  NDKH:   

+ Ôn bài hát “Cháu yêu cô 

chú công nhân”. 

+ TCAN: Tai ai tinh nhất. 

 

GD ÂM NHẠC 

- NDTT: Vận động theo 

nhạc “Chú bộ đội”. 

- NDKH:  

+ Nghe hát “Màu áo chú bộ 

đội”. 

- TCAN: Ai nhanh nhất. 

GD ÂM NHẠC 

- NDTT: Dạy hát “Sắp đến                   

tết rồi”. 

- NDKH:  

+ Nghe hát “Mùa xuân của 

bé”. 

+ TCÂN: Nốt nhạc đồ-rê-

mi. 

Thứ 3 
KHÁM PHÁ 

Trò chuyện về nghề bác sỹ 
KHÁM PHÁ 

Tìm hiểu về ước mơ của bé 
KHÁM PHÁ 

Trò chuyện chú bộ đội 

KHÁM PHÁ 

Trò chuyện với trẻ về 

năm mới 2023. 

Thứ 4 

GDTC 

- VĐCB: Trườn sấp, trèo lên 

xuống ghế. 

- TCVĐ: Gấu và bác thợ 

săn. 

LQVH 

Thơ 

“Bé làm bao nhiêu nghề” 

(Đa số trẻ chưa biết ) 

GDTC 

- VĐCB: Bò cao. 

- TCVĐ: Ô tô về bến. 

LQVH 

Thơ 

“Chú giải phóng quân”. 

(Đa số trẻ chưa biết) 

Thứ 5 

LQVT 

So sánh độ lớn của 

3 đối tượng. 

LQVT 

Nhận biết nhóm có 4 đối 

tượng. Nhận biết chữ số 4. 

LQVT 

So sánh, thêm bớt tạo sự 

bằng nhau trong phạm vi 4. 

LQVT 

So sánh chiều dài của 

3 đối tượng. 

Thứ 6 

TẠO HÌNH 

Tô nét và tô màu tranh 

 chú hề. 

(Theo mẫu) 

TẠO HÌNH 

Tô nét và tô màu chiếc ô. 

(Tiết đề tài) 

TẠO HÌNH 

Gấp cây thông Noel. 

( Đề tài) 

TẠO HÌNH 

Vẽ và tô màu cái trống. 

( Theo mẫu) 

 

 


