
THỜI KHÓA BIỂU THÁNG 12 

KHỐI NHÀ TRẺ 

 

Thời gian 

thực hiện 

Tuần 1 

(Từ ngày02/12 – 06/12/2019 ) 
Tuần 2 

(Từ ngày 09/12-13/12/2019) 
Tuần 3 

(Từ ngày 16/12-20/12/2019) 

Tuần 4 

(Từ ngày 23/12-27/12/2019) 

Thứ 2 

Âm nhac̣ 

- NDTT: VDTN “Em tập lái 

ô tô”. 

- NDKH: Nghe hát “Em đi 

qua ngã tư đường phố”. 

 

 Âm nhac̣ 

- NDTT: Dạy hát “Nhớ lời cô 

dặn”. 

- NDKH: Nghe hát “Đèn xanh 

đèn đỏ”. 

 

Âm nhac̣ 

- NDTT: VĐTN “Chú bộ 

đội”. 

- NDKH: Nghe hát “Màu áo 

chú bộ đội”. 

Âm nhac̣ 

- NDTT: Dạy hát “Lái ô tô”. 

- NDKH: Nghe hát “Anh phi 

công ơi”. 

Thứ 3 

Thể dục 

- BTPTC: Tập với bóng. 

- VĐCB: Đi bước qua gậy 

kê cao. 

 -TCVĐ: Ô tô và chim sẻ. 

Thể dục 

- BTPTC: Máy bay. 

- VĐCB: Đi bước vào các ô. 

- TCVĐ: Về đúng bến. 

Thể dục 

- BTPTC: Tập với hoa. 

- VĐCB: Ném về phía trước 

bằng 1 tay. 

- TCVĐ: Đèn nhấp nháy. 

Thể dục 

- BTPTC: Tập với cờ. 

- VĐCB: Bật tại chỗ. 

- TCVĐ: Thuyền về bến. 

 

Thứ 4 

Nhận biết tập nói 

Bé tìm hiểu về PTGT 

đường bộ: xe máy, xe đạp. 

   Nhâṇ biết phân biệt 

Nhận biết hình vuông. 
Nhận biết tập nói 

Trò chuyện với chú bộ đội. 
     Nhâṇ biết phân biệt 

Nhận biết to-nhỏ. 

Thứ 5 

Taọ hiǹh 

(HĐVĐV) 

Tô màu ô tô. 

(Tiết mẫu) 

Taọ hiǹh 

(HĐVĐV) 

Tô màu tàu thủy. 

(Tiết đề tài) 

Taọ hiǹh 

(HĐVĐV) 

Xếp tàu hỏa. 

 

Taọ hiǹh 

(HĐVĐV) 

Dán tín hiệu đèn. 

(Tiết mẫu) 

Thứ 6 

LQVH 

Thơ: Xe đạp. 

(Đa số trẻ chưa biết) 

 

LQVH 

Thơ: Xe chữa cháy. 

(Đa số trẻ chưa biết) 

LQVH 

Thơ: Con tàu. 

(Đa số trẻ chưa biết) 

LQVH 

Thơ: Đi chơi phố. 

(Đa số trẻ chưa biết) 

 


