
   

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 5 

KHỐI MẪU GIÁO LỚN 

 

Hoạt động 

                                                                                 Thời gian 

Tuần 1 

 
Tuần 2 

 
Tuần 3 

 
Tuần 4 

 
Mục tiêu đánh giá 

 

 

Đón trẻ 

 

 

 

 

* Đón trẻ:  
 Cô đón trẻ lúc 7h15 sáng. Trao đổi với phụ huynh về sức khỏe và bài học trong tuần của trẻ 

- Nếu trẻ có biểu hiện mệt cô trao đổi cẩn thận với bố mẹ và cho ký vào sổ nhật ký về tình trạng 

sức khỏe của con. Nếu trẻ sốt cô cho trẻ về để gia đình theo dõi. 

- Cô mở các góc chơi chú ý giãn cách trẻ đúng khoảng cách giới   thiệu cho trẻ chơi buổi sáng. 

(Nhắc trẻ cất gọn gàng và thu dọn khi có trống tập thể dục)  

- Trao đổi với phụ huynh về kế hoạch tổ chức ra trường tốt nghiệp cho các con. 

- Kế hoạch thi: “Sơn ca Siêu Đẳng” tại lớp và cấp trường. (Tại lớp ngày 10/5- Tuần 3 thi cấp 

trường) 

- Phối kết hợp cùng cô trong việc chuẩn bị đồ dùng, tranh ảnh, nguyên liệu học phẩm cho việc làm 

quen với hành trang vào lớp 1 của trẻ.  

Ứng dụng PP Montessori: Ôn cách giao tiếp khi gặp người lớn. 

 

 

 

 

Thể dục 

sáng 

 * Thể dục sáng:  
- Khởi động: Vận động theo bài hát: “Gà trống thổi kèn” 

- Trọng động:  

+ Hô hấp: Gà gáy 

+ ĐT tay: Tay đưa ra trước - lên cao 

+ ĐT chân: Hai tay chống hông - khuỵu gối 

+ ĐT bụng: Đưa tay lên cao, cúi gập đầu về phía trước 

+ ĐT bật: Bật chụm tách chân 

- Hồi tĩnh: Đưa tay lên cao, đưa sang 2 bên hít thở nhẹ nhàng. 

- Cảm nhận thời tiết buổi sáng. 

Ứng dụng PP Montessori: Ôn cách cất ba lô, cất dép đúng quy định 



Trò 

chuyện 

 

* Nội dung:  

Vậy là các con sắp học xong lớp mẫu giáo lớn rồi. Năm học mới các con sẽ lên lớp 1 và học ở 

trường tiểu học. Bạn nào đã được tới trường tiểu học rồi? 

- Con được tới trường tiểu học nào? Ai cho con tới đó? 

- Con thấy trường tiểu học như thế nào? Có những gì ở trường tiểu học? 

- Con thấy trường mầm non và trường tiểu học giống và khác nhau ở điểm nào? 

- Chuẩn bị vào lớp 1, các bạn cần chuẩn bị những đồ dùng gì? Cảm nghĩ của con khi sắp xa trường 

mầm non và chuẩn bị bước vào trường tiểu học? 

- Trò chuyêṇ với trẻ về sư ̣kiêṇ của tháng “Bác Hồ kính yêu”, về các danh lam thắng cảnh đẹp mà 

trẻ biết. 

+ Bác Hồ kính yêu là người đã tìm đường cứu nước, lãnh đạo dân ta chiến đấu với giặc ngoại xâm 

giành lại độc lập tự do cho đất nước Việt Nam. Bác rất gần gũi nhân dân, thương yêu các em 

nhỏ,... 

+ Ngày 19/5 là ngày sinh nhật Bác.Nhân dân cả nước thành kính tưởng nhớ đến Bác kính yêu. 

 

Hoạt 

động 

học 

T2 

Nghỉ bù  LQVH 

Thơ: Em vẽ Bác Hồ  

 (Đa số trẻ chưa biết) 

 

GDÂN 

- NDTT: Hát: “Em vào 

lớp mới rồi”  

- NDKH:  

+ Nghe hát “Em vào 

lớp 1” 

+ TCÂN: Hát bằng âm 

la 

(MT 81) 

 

Tập văn Nghệ 

 

T3 

Nghỉ bù  KHÁM PHÁ 

Bác Hồ kính yêu 

KHÁM PHÁ 

Bé biết gì về trường 

tiểu học 

 

Tập văn Nghệ 

 

T4 

THỂ DỤC 
- VĐCB: Bò zíc zắc 

qua 7 điểm – ném 

trúng đích nằm ngang  

- TCVĐ: Bịt mắt đập 

bóng  

LQCV 

 

Ôn tâp̣ các chữ cái đa ̃

hoc̣. 

 

THỂ DỤC 
VĐCB: Lăn bóng bằng 

2 tay và đi theo bóng 

4-5m 

TCVĐ: Ếch tha mồi  

 

 

Tập văn Nghệ 

 



T5 

LQVT 

Số chẵn – số lẻ  

LQVT 

Ôn số lượng trong phạm 

vi 10 

LQVT 

Bé tập  xem đồng hồ 

 

Tập văn Nghệ 

 

T6 

TẠO HÌNH 

Vẽ cảnh đẹp quê hương  

Đề tài  

TẠO HÌNH 

Cắt dán hình ảnh Bác 

Hồ 

TẠO HÌNH 

Ve ̃trường tiểu học 

(Đề tài)  

 

Tập văn Nghệ 

 

 

Hoạt động 

ngoài trời 

* Hoạt động có mục đích: 

- Giải câu đố về đồ dùng học tập; Quan sát tranh và trò chuyêṇ về trường tiểu học; lên lớp 1 bé học 

những gì? Chăm sóc cây xanh, vườn rau; bé làm gì để bảo vệ môi trường? trò chuyện về cách vệ 

sinh thân thể vào mùa hè; mặc trang phục phù hợp với thời tiết 

- Trò chuyêṇ về Bác Hồ, các câu chuyện về Bác Hồ 

- Quan sát thời tiết, giải câu đố về các hiện tượng thiên vào mùa hè 

- Ôn các bài hát, bài thơ đã học 

* TCVĐ:  

- Bắt bướm; Thỏ vào chuồng; Nhảy tiếp sức; Chuyền bóng. Ôn vâṇ đôṇg: Bâṭ qua vâṭ cản 15 - 

20cm; Chạy dích dắc; Chaỵ châṃ 100m, …TCDG: Kéo co; Cướp cờ; Bịt mắt dê; Nhảy bao bố; 

Mèo đuuổi chuột,... 

 (Tuần 1+3: Hoạt động ở sân trường, Tuần 2+4: Hoạt động trên sân thượng) 

* Chơi theo ý thích, chơi các đồ chơi tự tạo 

 

 

Hoạt động 

góc 

 

* Góc trọng tâm:  

+ Góc xây dựng: Xây dựng Lăng Bác (T2) 

+ Góc tạo hình: Vẽ tranh về trường tiểu học (T3) 

+ Góc âm nhạc: Bé hồn nhiên mạnh dạn, tự tin biểu diễn trước các bạn (T1) 

                          Biết nghĩ ra động tác minh họa cho bài hát 

- Chuẩn bị:Không gian lớp học sạch sẽ, các góc chơi gọn gàng, ngăn nắp; Các dụng cụ thực hành 

cuộc sống (các loại hạt, cốc, thìa, đũa, kẹp); Giấy bút các loại, màu nước để vẽ tranh; Khối xây dựng 

các loại, gạch, hột hạt, sỏi, thảm cỏ, bồn hoa các loại cây xanh...Các dụng cụ âm nhạc 

- Rèn kỹ năng:  Lấy, cất đồ chơi đúng nơi quy định ; Biết thỏa thuận trước khi chơi ; Tuân thủ các 

quy định trong góc chơi 

* Tổ chức thi : Sơn Ca Siêu Đẳng tại lớp chọn ra 5 bạn xuất sắc thi cấp trường 

* Các góc chơi khác:  
- Góc thiên nhiên: Cùng cô chăm sóc cây (lau lá, nhặt cỏ, tưới cây, nhặt lá vàng…) 

 



- Góc học tập: Ôn tập các chữ cái đã học ; làm các bài toán đơn giản ; Tập đếm xuôi, đếm ngược 

- Góc văn học : Bé tập đóng kịch các câu chuyện quen thuộc  

Hoạt động 

ăn, ngủ, vệ 

sinh 

 

- Trẻ biết rửa tay bằng xà phòng trước và sau khi đi vệ sinh, khi tay bẩn và khi vào bàn ăn 

- Có ý thức trong giờ ăn, không nói chuyện, không bỏ cơm sang bát bạn và biết nhặt cơm rơi vãi. 

Bàn ăn sạch sẽ gọn gàng.  

- Trẻ biết trực nhật, có kỹ năng tự phục vụ chuẩn bị bàn ăn.Ăn xong biết cất ghế của mình và tự lấy 

cơm chan canh khi sang bát 2  

 

 

 

 

 

 

 

Hoạt động 

chiều 

- Thứ 4: 

NDTT: Hát “Nhớ giọng 

hát Bác Hồ”  

- NDKH: Nghe hát “Ai 

yêu Bác HCM bằng thiếu 

niên nhi đồng” 

- TCÂN: Hát bằng âm la 

- Thứ 5: Trò chuyện 

về:”Biển đảo” trong tim 

em  

- Thứ 2: Kể chuyện:  

Niềm vui bất ngờ, ai 

đáng khen nhiều hơn 

- Thứ 3: Khám phá 

các đồ dùng của học 

sinh lớp 1 

- Thứ 4: Ôn tập các 

chữ cái đã học 

- Thứ 5: Trò chơi với 

toán (Làm bài tập 

trong sách trò chơi 

với toán) 

- Thứ 2: Hát: Cháu vẫn 

nhớ trường Mầm non 

lớp 1 của bé, chia tay.. 

- Thứ 3: Giải các câu 

đố về các chủ đề đã 

học trong năm 

- Thứ 4: Ôn tập 29 chữ 

cái Tiếng Việt 

- Thứ 5: Ôn tập cách 

xem giờ, toán trong 

phạm vi 10 

 

Tập văn nghệ  

 

 

 

 

 

Chủ đề sự 

kiện 
Quê hương tươi đẹp 

Tìm hiểu về trường 

Tiểu Học 
Bác Hồ kính yêu Tổng kết năm học 

 

Đánh giá 

kết quả 

thực hiện 

..................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................... 

 

 

 



 

THỜI KHÓA BIỂU THÁNG 5 

KHỐI MẪU GIÁO LỚN 

Thời gian 

 thực hiện 

Tuần 1 

(Từ 4/5 - 6/5) 
Tuần 2 

(Từ 09/5 - 13/5) 
Tuần 3 

(Từ 16 /5 - 20/5) 
Tuần 4 

(Từ 23/5 - 27/5) 

Thứ 2 Nghỉ bù 

LQVH 

Thơ: Em vẽ Bác Hồ  

 (Đa số trẻ chưa biết) 

 

GDÂN 

- NDTT: Hát: “Em vào lớp 

mới rồi”  

- NDKH:  

+ Nghe hát “Em vào lớp 1” 

+ TCÂN: Hát bằng âm la 

(MT 81) 

Tập văn Nghệ 

Thứ 3 Nghỉ bù 

KHÁM PHÁ 

Bác Hồ kính yêu 

KHÁM PHÁ 

Bé biết gì về trường tiểu 

học 

 

Tập văn Nghệ 

Thứ 4 

GDTC 
- VĐCB: Bò zíc zắc qua 7 

điểm – ném trúng đích nằm 

ngang  

- TCVĐ: Bịt mắt đập bóng  

LQCV 

 

Ôn tâp̣ các chữ cái đa ̃

hoc̣. 

 

GDTC 
VĐCB: Lăn bóng bằng 2 

tay và đi theo bóng 4-5m 

TCVĐ: Ếch tha mồi  

 

 

Tập văn Nghệ 

Thứ 5 

LQVT 

Số chẵn – số lẻ  

LQVT 

Ôn số lượng trong phạm 

vi 10 

LQVT 

Bé tập  xem đồng hồ 
 

Tập văn Nghệ 

Thứ 6 
TẠO HÌNH 

Vẽ cảnh đẹp quê hương  

Đề tài  

TẠO HÌNH 

Cắt dán hình ảnh Bác Hồ 

TẠO HÌNH 

Ve ̃trường tiểu học 

(Đề tài)  

 

Tập văn Nghệ 

 

 

 

 

 

 


