
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 5 

KHỐI MẪU GIÁO NHỠ 

Hoạt động 

Thời gian 

 
Tuần 1 

(2/5-6/5/2022) 

Tuần 2 

(9/5-13/5/2022) 

Tuần 3 

(16/5-20/5/2022) 

Tuần 4 

(23/5-27/5/2022) 

Mục 

tiêu giáo 

dục 

Đón trẻ 

 

 

 

 

Thể dục sáng 

* Cô chuẩn bị phòng học thoáng mát, sạch sẽ để chuẩn bị đón trẻ. 

- Cô vệ sinh phòng lớp sạch sẽ, đón trẻ với thái độ ân cần, niềm nở,  nhắc trẻ sát khuẩn tay, cất khẩu 

trang giày dép, ba lô đúng nơi quy định,… 

* Thể dục sáng: 

Thứ 3, 5: Tập dưới sân 

Thứ 2, 4, 6: Tâp̣ trên lớp 

- Cho trẻ đi vòng tròn, đi các kiểu chân, chạy chậm, chạy nhanh, sau đó về hàng theo tổ và thực hiện các 

động tác thể dục sáng (Tập theo nhạc) 

+ Động tác hô hấp: Gà gáy sáng 

+ Động tác tay: Hai tay đưa ra trước, lên cao. Hai tay đưa sang ngang, gâp̣ vào 

+ Động tác chân: Chân bước lên trước, khuyụ gối 

                             Kiêñg hai chân 

+ Động tác lườn: Quay người sang hai bên 

+ Động tác bụng: Cúi gâp̣ người 

+ Động tác bật: Bâṭ cao 

 

 

 

 

 

 

Trò chuyện 

 

* Cô trò chuyện với trẻ:  

- Những ngày nghỉ 30/4-1/5 gia đình các con đã đi chơi ở đâu? 

- Bạn nào được đi biển? 

- Đi biển con thấy những gì? 

- Bạn nào được về quê? 

- Về quê có ai? Con được đi thăm ai? 

- Hôm nay đến trường các con thấy thế nào? 

 

 

 

 

MT: 14 



*Thời tiết chuyển sang mùa hè: 

- Mùa hè thời tiết như thế nào? 

- Đi học các con cần chuẩn bị những gì? 

- Các con chơi như thế nào để không bị ốm...? 

 MT: 14 

Hoạt 

động 

học 

Thứ 2 

 

 

 

 

 

Nghỉ bù 30/4-1/5 

GDÂN 

- NDTT:Dạy vận động 

“Trời nắng, trời mưa” 

- NDKH: 

+ NH: Giọt mưa và em bé 

+ TCAN: Nhảy theo tiếng 

nhạc 

(MT: 101) 

GDÂN 

- NDTT: “Dạy hát Nhớ 

ơn bác” 

- NDKH:  

+ Nghe hát: “Ai yêu bác 

Hồ Chí Minh hơn thiều 

niên nhi đồng” 

+ TCÂN: “Đồ-rê-mi” 

GDÂN 

Tập văn nghệ bài hát: 

Gia đình nhỏ, hạnh 

phúc to. Cô và mẹ. Yêu 

trường MN Sơn Ca, yêu 

Hà Nội 

(MT: 102) 

 

 

 

MT: 

101,102 

Thứ 3 

 KHÁM PHÁ 

Tìm hiểu về thủ đô Hà 

Nội  

(MT: 52) 

KHÁM PHÁ 

Trò chuyện về Bác Hồ 

(MT: 77, 78) 

KHÁM PHÁ 

Thời tiết mùa hè. 

( MT: 19) 

MT: 

19,52,77, 

78 

 

Thứ 4 

GDTC 

- VĐCB: Đập và bắt 

bóng tại chỗ 

- TCVĐ: Nhảy qua 

suối nhỏ (MT: 4) 

LQVH 

Thơ “Gió” 

(Đa số trẻ chưa biết) 

 

 

GDTC 

- VĐCB: Bật chụm tách 

chân, ném xa. 

   LQVH 

Truyện “Đám mây đen 

xấu xí” 

(Đa số trẻ đã biết) 

(MT : 56) 

 

 

MT: 4, 

56 

Thứ 5 

LQVT 

Nhận biết các buổi 

sáng, trưa, chiều, tối 

(MT: 41) 

LQVT 

Dạy trẻ đo độ dài đối 

tượng bằng 1 đơn vị đo 

(MT: 37) 

LQVT 

Dạy trẻ sắp xếp theo quy 

tắc 3 đối tượng (MT: 36) 

LQVT 

Ôn đong, đo dung tích 

bằng 1 đơn vị đo 

 

 MT: 36, 

37, 41 

 



Thứ 6 

TẠO HÌNH 

Vẽ cầu vồng 

 (Đề tài) 

 

TẠO HÌNH 

Vẽ phong cảnh thủ đô: 

Văn Miếu, Hồ Gươm, 

Lăng Bác 

(Đề tài) 

TẠO HÌNH 

Xé dán hoa mừng sinh 

nhật bác (Đề tài)   

(MT: 97) 

TẠO HÌNH 

Vẽ chiếc kem 

(Đề tài) 

(MT: 104) 

 

 

MT: 97, 

104 

Hoạt động  

ngoài trời 

        HĐCMĐ 

- Quan sát cây mít 

- Quan sát thời tiết 

mùa hè. 

- Giải câu đố về các 

hiện tượng tự nhiên 

 

HĐCMĐ 

- Thí nghiệm: Nam châm 

hút gì? 

- Quan sát bể cá 

- Quan sát bóng của mình. 

- Xem tranh ảnh về một số 

danh lam thắng cảnh của 

Hà Nội.  

- Trò chuyện với trẻ cách 

giữ sức khỏe khi đi ngoài 

nắng về. 

HĐCMĐ 

- Trò chuyện với trẻ cách 

chuẩn bị đồ dùng đi học 

trong mùa hè 

- Làm thí nghiệm vật 

chìm vật nổi. 

- Quan sát cây hoa 

nguyệt quế 

- Quan sát thời tiết. 

- Trò chuyện một số món 

ăn mùa hè trẻ thích. 

HĐCMĐ 

- Đi dạo quanh sân, lắng 

nghe âm thanh khác 

nhau trong trường. 

- Làm thí nghiệm về 

pháo hoa trong nước 

- Quan sát vườn rau 

(MT: 19) 

- Quan sát cây ổi 

-Trò chuyện về dự kiến 

ngày nghỉ hè của trẻ. 

 

 

MT: 19 

 

 

- TCVĐ: Cáo ơi ngủ à, bác thợ săn và gấu, quạ và gà con, mèo đuổi chuột, bánh xe quay, thỏ về 

chuồng, cáo và thỏ, kéo co, chuyền bóng......                                                                                                                                                

- Chơi tự do theo ý thích: Chơi các đồ chơi ở sân trường, chơi với các đồ dùng thể chất: đá bóng, bóng 

rổ, bật vòng, nhảy bao bố, kéo co, chơi trò chơi dân gian, nhảy dân vũ. 

 

Hoạt động góc 

 

* Góc nghệ thuật (TT) 

+ Tạo hình: Vẽ, tô màu, cắt, xé dán những bức tranh về bốn mùa, hiện tượng thiên nhiên, mưa, nắng, 

cầu vồng, lốc xoáy... nặn hoa quả mùa hè... 

+ Âm nhạc: Trẻ hát, múa và biểu diễn những bài hát về mùa hè 

- Chuẩn bị: Tranh, ảnh... giấy A4, giấy màu, hồ dán, khay, khăn lau tay, bút sáp màu, đất nặn... 

- Yêu cầu: Trẻ tô màu, vẽ, xé dán , gấ, nặn  được những bức tranh hoàn chỉnh và có ý tưởng sáng tạo * 

Góc phân vai: 

+ Gia đình: Pha nước chanh, nước cam, gọt dưa chuột làm salat, nhặt rau... 

- Chuẩn bị:   chanh, đường, thìa, bình,  dưa chuột, cà chua bi, rau, dấm, đường, tỏi... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- Yêu cầu: Trẻ biết thỏa thuận, phân vai trước khi chơi. Khi chơi biết nhường nhịn, không tranh giành 

đồ chơi của bạn, chơi gọn gàng, vệ sinh sạch sẽ, cất gọn đồ chơi sau khi chơi xong.  

* Góc học tập: + Xếp các hình khối theo ý thích, sắp xếp theo quy tắc 

                      + So sánh chiều dài của các đồ vật, đo bàn ghế, giá đồ chơi … 

* Góc xây dựng : Xây dưṇg công viên nước mùa hè 

- Chuẩn bị: gạch, vỏ chai nhựa, cây xanh, hoa,thảm cỏ,  cầu trượt, bập bênh, xích đu, nhà, các khối 

nhựa, khối xốp, ghép hoa, hoa, cây cảnh... 

- Yêu cầu: + Trẻ biết thỏa thuận, phân vai trước khi chơi. 

                 + Trẻ biết sử dụng các kĩ năng xếp chồng, xếp cạnh,...để xây dựng được công viên nước theo 

ý thích. 

* Góc văn học: Đọc sách, sử dụng rối kể chuyện .... 

* Góc vận động: Trẻ bật liên tục qua các vòng, đi trên vạch kẻ sàn, chơi lăn bóng vào gôn, chơi ném 

vòng,... 

- Chuẩn bị: Vòng, đề can, quả booling, bóng, gôn... 

- Yêu cầu: Trẻ biết đi trên vạch kẻ sàn, bật liên tục qua các vòng, biết cách chơi các trò chơi.  

 

 

Hoạt động ăn, 

ngủ, vệ sinh 

- Trẻ biết mời cô, mời bạn khi ăn. Không nói chuyện trong giờ ăn, không làm cơm rơi vãi ra bàn trong 

khi ăn,ăn xong xúc miệng nước muối. 

- Trẻ biết cách trải chiếu , biết lấy và cất gối  khi đi ngủ. 

- Trẻ biết gấp và cất chiếu sau khi ngủ dậy. 

 

Hoạt động chiều 

Thứ 2: Hoạt động lao động tập thể   

- Vẽ chiếc kem 

- Bù bài LQ toán 

trang 7 

- Nghe cô kể 

chuyện: Cóc kiện 

trời. 

- Hướng dẫn trẻ: che 

miệng khi ho, hắt hơi  

- Trò chơi VĐ: 

“Chuyển trứng về ổ” 

- Ôn các bài hát đã học 

- Bù bài tạo hình cho 

trẻ 

- Nghe cô đọc 

truyện: Hạt đỗ sót 

- Làm vở LQVT  

 

 

- Rèn kĩ năng tạo hình: xé và dán 

trời mưa. 

- Làm quen với bài thơ: “sấm” 

- Cô cùng trẻ chơi trò chơi: Xoa 

bóp, đấm lưng... 

 

 

Thứ 6: Biểu diễn văn nghệ - Nêu gương bé ngoan.  



Chủ đề sự kiện Bé với mùa hè 
Đất nước Việt Nam 

thân yêu 
Bác Hồ của bé Tổng kết năm học 

 

Đánh giá kết 

quả thực hiện 

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

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

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



THỜI KHÓA BIỂU THÁNG 5 

KHỐI MẪU GIÁO NHỠ 

 

Thời 

gian  

Tuần 1 

(2/5-6/5/2022) 

Tuần 2 

(9/5-13/5/2022) 

Tuần 3 

(16/5-20/5/2022) 

Tuần 4 

(23/5-27/5/2022) 

Thứ 2 

 

 

 

 

 

Nghỉ bù 30/4-1/5 

GDÂN 

- NDTT:Dạy vận động “Trời 

nắng, trời mưa” 

- NDKH: 

+ NH: Giọt mưa và em bé 

+ TCAN: Nhảy theo tiếng 

nhạc 

(MT: 101) 

GDÂN 

- NDTT: “Dạy hát Nhớ ơn 

bác” 

- NDKH:  

+ Nghe hát: “Ai yêu bác Hồ 

Chí Minh hơn thiều niên nhi 

đồng” 

+ TCÂN: “Đồ-rê-mi” 

GDÂN 

Tập văn nghệ bài hát: Gia đình 

nhỏ, hạnh phúc to. Cô và mẹ. 

Yêu trường MN Sơn Ca, yêu 

Hà Nội 

(MT: 102) 

Thứ 3 

 KHÁM PHÁ 

Tìm hiểu về thủ đô Hà Nội  

(Phong cảnh, đặc sản…) 

(MT: 52) 

KHÁM PHÁ 

Trò chuyện về Bác Hồ 

(MT: 77, 78) 

KHÁM PHÁ 

Thời tiết mùa hè. 

( MT: 19) 

Thứ 4 

GDTC 

- VĐCB: Đập và bắt 

bóng tại chỗ 

- TCVĐ: Nhảy qua suối 

nhỏ (MT: 4) 

LQVH 

Thơ “Gió” 

(Đa số trẻ chưa biết) 

 

 

GDTC 

- VĐCB: Bật chụm tách chân, 

ném xa. 

   LQVH 

Truyện “Đám mây đen xấu xí” 

(Đa số trẻ đã biết) 

(MT : 56) 

Thứ 5 
LQVT 

Nhận biết các buổi sáng, 

trưa, chiều, tối (MT: 41) 

LQVT 

Dạy trẻ đo độ dài đối tượng 

bằng 1 đơn vị đo (MT: 37) 

LQVT 

Dạy trẻ sắp xếp theo quy tắc 3 

đối tượng (MT: 36) 

LQVT 

Ôn đong, đo dung tích bằng 1 

đơn vị đo 

Thứ 6 

TẠO HÌNH 

Vẽ cầu vồng 

 (Đề tài) 

 

TẠO HÌNH 

Vẽ phong cảnh thủ đô: Văn 

Miếu, Hồ Gươm, Lăng Bác 

(Đề tài) 

TẠO HÌNH 

Xé dán hoa mừng sinh nhật 

bác (Đề tài)   

(MT: 97) 

TẠO HÌNH 

Vẽ chiếc kem 

(Đề tài) 

(MT: 104) 
 


