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Giáo viên: Nguyễn Thảo- Mỹ Ngọc – Thanh Huyền 

 

 

Hoạt động 

 

 

Thời gian 

Mục 

tiêu 

đánh giá 

Tuần I 

Từ 30/11-

4/12/2020 

Tuần II 

Từ 7/12-

11/12/2020 

Tuần III 

Từ 14/12- 

18/12/2020 

Tuần IV 

Từ 21/12-

25/12/2020 

Tuần V 

Từ 28/12-

1/1/2020 

 

 

 

 

Đón trẻ 

Thể dục sáng 

 

 

* Cô đón trẻ: quan tâm đến sức khỏe của trẻ; nhắc trẻ cách sử dụng một số từ chào hỏi và từ lễ phép phù 

hợp tình huống; thực hiện đúng các nề nếp đầu giờ khi đến lớp. 

 - Thứ  ,  ,   t p theo  i n khúc  ài hát tháng     

- Thứ  ,   t p theo trống: 

+ Hô hấp: Gày gáy, thổi  óng 

+ Tay: Đưa   tay   n cao ra phía trước, sang     n; co duỗi tay kết hợp kiễng chân 

+ Lưng- bụng: Cúi về phía trước, quay sang trái, sang phải, nghi ng người sang trái sang phải, đưa tay   n cao cúi người tay 

chạm mũi chân 

+ Chân: Nhún chân đầu gối hơi khuỵu; Tay đưa sang ngang ra phía trước khụy gối 

+ B t::  B t tiến-  ùi 

-PTTC: 

4,10 

 

-PTNT: 

25,49,50

,53. 

 

-PTNN: 

54,66 

-

PTTCK

NXH:89

,102 

 

-PTTM: 

112,113 

 

Trò chuyện 

 

Cô trò chuyện với trẻ về nghề nghiệp của bố mẹ  

- Trò chuyện với trẻ về ước mơ của  é “  ớn   n con thích  àm nghề gì?” 

- Trò chuyện với trẻ về chú  ộ đội, công việc của chú  ộ đội, việc  àm của  é chào mừng ngày thành   p 

quân đội nhân dân Việt Nam 22/12 

- Trò chuyện về các hoạt động vui chơi, giải trí diễn ra chào mừng Tết dương  ịch  “ Kỳ nghỉ này gia đình 

 é sẽ  àm gì?” 



* Ôn kỹ năng: Chuyển hạt bằng thìa, rót khô, rót ướt, chuyển nước bằng mút xốp 
 

 

 

 

 

 

 

 

Hoạt 

động 

học 

 

 

Thứ 

2 

PTVĐ 

B t  i n tục vào 

vòng  

TC: Sự lựa chọn 

thông minh  

 

PTVĐ 

Chạy đổi hướng 

v n động theo 

đúng hiệu lệnh 

 

PTVĐ 

Bò theo đường zic 

zắc 

TC: Chuyền  óng 

PTVĐ 

Đ p và  ắt  óng tại 

chỗ bằng hai tay 

TC: Cướp cờ 

 

PTVĐ 

Đi tr n ván k  dốc 

 

Thứ 

3 

 

 HĐ  hám phá 

Những thành vi n 

trong gia đình  é  

  

 HĐ  hám phá 

Thí nghiệm với 

nam châm 

 

HĐ  hám phá 

Công việc của bố 

mẹ 

 

HĐ khám phá 

Cháu y u chú  ộ 

đội 

 

 

HĐ khám phá 

Các hoạt động 

trong kì nghỉ Tết 

dương  ịch 

 

 

Thứ 

4 

Toán 

Xác định phía tr n, 

phía dưới, phía 

trước, phía sau của 

đối tượng khác ( có 

sự định hướng ) 

Toán 

Mua hàng  

Toán 

Đếm đến 8, nh n 

biết số 8 và nhóm 

có 8 đối tượng (BT 

trang 15) 

Toán 

So sánh, th m  ớt 

trong phạm vi 8 

 

Toán 

Tách gộp 8 đối 

tượng ra thành   

phần  

 

 

 

Thứ 

5 

Âm nhạc 

-DH: Ông và cháu 

- NH: Gia đình 

nhỏ, hạnh phúc to 

- TC: Nghe tiếng 

hát tìm đồ v t 

 

 

Tạo hình 

Làm đồ thủ công 

handmade ( đèn 

ngủ từ cốc giấy…)  

  

Âm nhạc 

DH: Cô giáo miền 

xuôi 

NH: Ước mơ xanh 

TC: Chiếc hộp âm 

nhạc. 

Tạo hình 

Vé tranh theo đề 

tài ( Chú  ộ đội ) 

Tạo hình 

Tô và vẽ tạo khối 

tranh 3D 

 



 

Thứ 

6 

 

Văn học 

Thơ: Thương ông  

 

 

 

LQCV 

Trò chơi u – ư  

 

 

 

Văn học 

Kể chuyện theo 

tranh “ Cô giáo của 

em” 

 

 

LQCV 

Trò chơi  -d-đ 

 

Văn học  

Truyện: Sự tích 

cây vú sữa 

 

 

 

 

 

 

 

Hoạt động 

ngoài trời 

* Hoạt động có chủ đích 

- Quan sát cây hoa giun; Quan sát thời tiết mùa đông; Làm thí nghiệm sự nảy mầm của hạt; Khám phá 

các  oại  á cây; Giao  ưu tạo hình 

- Quan sát khu t p thể TXB; Quan sát cây khế; Khám phá các  oại sỏi; Thí nghiệm sự đổi màu của cây; 

Giao  ưu trò chơi v n động. 

- Quan sát  ể cá; Quan sát công việc của cô  ao công; Vệ sinh  àm sạch khu vui chơi; Thí nghiệm sự bay 

hơi của nước; Giao  ưu văn nghệ với lớp lớn 2 

- Quan sát  ầu trời;; Thí nghiệm chìm- nổi; Khám phá các  oại đất; Ứng dụng STEAM : quan sát video, 

tranh ảnh vòng đời của  ướm; Quan sát vòng đời của  ướm 

*TCVĐ: Chuyền chai nước qua đầu, v t tay, cáo và thỏ, nhảy vào hình  , v n động  i n hoàn, chơi các trò 

chơi ở khu dân gian; TCCC: Trò chơi chữ cái e-  ;  -d-đ          - 4 ) 

* Thể thao phối hợp (Thứ 4): Đá  óng; Chuyển  óng  ằng thìa; chèo thuyền 

* Chơi với đồ chơi mang theo và đồ chơi ngoài trời 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Góc sách - văn học (   tuần ): Đọc thơ theo tranh: Thơ “Cái  át xinh xinh”, “ Chú  ộ đội hành quân 

trong mưa; Tô các nhân v t trong truyện rồi  đóng sách 

- Góc tạo hình (   tuần ): ứng dụng STEAM  :Làm đồ dùng trong gia đình từ cốc giấy; Th u khung; 

Làm trống từ lon sữa; Nhà tạo mẫu thời trang ( thiết kế và trang trí quần áo, mũ, túi sách); Tạo màu với 

nguy n v t liệu thi n nhi n, tạo hình chân dung chú  ộ đội từ giấy vụn( Trọng tâm tuần 2) 

 



 

 

 

 

 

Hoạt động 

góc 

- Góc toán (  Tuần): Xếp các khối theo hình mẫu; Gài que tính cho đủ số  ượng 8; Xâu hạt cho đủ số 

 ượng 8; Ghép thẻ số và chấm tròn trong phạm vi 8; Tìm và kẹp số phù hợp với số  ượng tương ứng; Xâu 

dây qua  ỗ số; ô tô về bến; Tạo hình số và hình học với bảng chun theo ý thích; Luồn dây theo quy tắc  

- Góc chữ cái ( Tuần  ,  ): Tô nét; Gắn hạt tr n chữ; Sờ chữ cái qua  ộ giấy ráp; Nối tạo chữ, Ôn chữ 

theo từ; Kẹp chữ còn thiếu; Luồn dây chữ cái; Ghép tranh thẻ chữ; Cắt và dán các từ chứa; e-  ;  -d-đ, i-t-

c. - Góc khám phá ( Tuần  ,  ): Ứng dụng STEAM:  hám phá đồ dùng trong gia đình (Trọng tâm tuần 1); 

Phân  oại trang phục của chú  ộ đội; Khám phá các hoạt động trong kỳ nghỉ lễ 

- Góc thực hành cuộc sống (   tuần ): Rót khô ra  ình ( ko có vòi ), Lau chùi nước, Luồn dây ( qua khuyết 

), Cách sử dụng nhíp, Cách cài khuy (cúc  ấm ) bằng bộ học cụ, Cách vắt khăn (khăn mặt  ông), Cách sử 

dụng chổi đót  é quét rác tr n sàn. 

- Góc gia đình (   tuần ): Tổ chức sinh nh t; Làm sa at; Hoa quả dầm; Trang trí  ánh quy  

- Góc  án hàng (   tuần ): Bán các thực phẩm sạch có  ợi lợi cho sức khỏe: hoa quả,  ánh, chả xi n; Các 

loại đồ dùng trong gia đình:  y, cốc, thìa, giấy ăn; Bán đồ dùng  ạn trai, bạn gái; Bán đồ trang trí Tết, Bán 

đồ dùng của các nghề: xẻng, xô, ch u, vải, kéo… 

- Góc xây dựng (5 tuần) Ứng dụng STEAM : Xem video bản thiết kế các kiểu nhà; Xây công vi n; 

Xây vườn hoa mùa xuân; Xây công trình mơ ước của  é ( Trọng tấm tuần 5 ) 

- Góc âm nhạc (Tuần   ): Chơi với các nhạc cụ; Tổ chức trò chơi âm nhạc  

Ứng dụng STEAM :  thuyết trình sản phẩm bé tự làm và biểu diễn các bài hát đã học 

 (Trọng tâm tuần 3 , tuần 4) 

 

 

 

- Trò chuyện về đa dạng các  oại thức ăn trong  ữa ăn hàng ngày, giữ gìn sức khoẻ khi thời tiết thay 

đổi,Chọn trang phục khi thời tiết thay đổi. 

 



Hoạt động 

ăn, ngủ, vệ 

sinh 

- Có một số hành vi  và thói quen tốt trong vệ sinh, phòng  ệnh: Ra nắng đội mũ; đi tất, mặc áo ấm khi 

trời lạnh; Có một số hành vi và thói quen tốt trong ăn uống: Ăn nhiều loại thức ăn khác nhau  

- Thực hành:  mời cô mời bạn khi ăn, ăn từ tốn, không đùa nghịch, không  àm đổ vãi thức ăn  Rửa tay 

trước khi ăn  Xúc miệng nước muối sau ăn  

- KNTHCS: Ôn kỹ năng k   àn,    ghế,    khay chia ăn cho các  ạn; vệ sinh sau giờ ăn; chải chiếu; k  

gối 

 

 

 

Hoạt động 

chiều 

 

- Trò chơi: Phân  oại đồ dùng trong gia đình;Thơ :Đồng hồ  áo thức; Vẽ những đồ dùng trong gia đình; 

Ứng dụng STEAM: Xem video đồ dùng trong gia đình; 

- Văn học: Truyện “Thỏ con đi học”; Bé t p  àm nội trợ: Làm sa at; Thực hành cuộc sống: Cách quét rác tr n 

sàn; Ứng dụng STEAM: Xem clip Chiếc cốc đã  àm được như thế nào; 

-  Xem video về chú  ộ đội ;Mời bố mẹ các  ạn  à  ộ đội đến chơi với lớp; Tạo hình: Vẽ chú  ộ đội hải 

quân; Làm sách về các nghề; Xem: “ Quà tặng cuộc sống”;  

-Âm nhạc: dạy hát “Cháu thương chú  ộ đội, Thơ:Chú  ộ đội hanh quân trong mưa, xem một số video về 

chú  ộ đội THCS: Cách vắt khăn mặt  ông 

- Bé tự tin: Bé kể về một ngày vào  ếp với mẹ; Bé thuyết trình về ước mơ của mình; Bé thuyết trình về 

ngày Noe ; Bé đóng vai  àm chú  ộ đội và  iểu diễn văn nghệ theo chủ đề.  

 

Thứ 2: Hoạt động  ao động 

Thứ sáu hàng tuần tổ chức biểu diễn văn nghệ, n u gương  é ngoan. 

 

 

Chủ đề- sự 

kiện 

Người thân trong 

gia đình 

Những đồ dùng 

trong gia đình 

Những nghề trong 

xã hội mà bé biết 

Chú bộ đội – 

Ngày thành lập 

QĐND Việt Nam 

Kỳ nghỉ Tết 

dương lịch 

 

Đánh giá kết 

quả thực 

hiện 

Đánh giá kết quả trên trẻ: 

+ MT 4: …  % trẻ đạt  Còn 1 số trẻ chưa đạt:………………………………………………………………   ........... 

+ MT 10: …  % trẻ đạt  Còn   số trẻ chưa đạt:……………………………………………………………………… 



+ MT 25: …  % trẻ đạt  Còn   số trẻ chưa đạt:……………………………………………………………………… 

+ MT 49: …  % trẻ đạt  Còn   số trẻ chưa đạt:………………………………………………………………………  

+ MT 50: …  % trẻ đạt  Còn   số trẻ chưa đạt:………………………………………………………………………  

+ MT 53: …  % trẻ đạt  Còn   số trẻ chưa đạt:………………………………………………………………………  

+ MT 54: …  % trẻ đạt  Còn   số trẻ chưa đạt:………………………………………………………………………  

+ MT 66: … .% trẻ đạt  Còn   số trẻ chưa đạt:………………………………………………………………………. 

+ MT 89: …  % trẻ đạt  Còn   số trẻ chưa đạt:……………………………………………………………   .............. 

+ MT 102: …  % trẻ đạt  Còn   số trẻ chưa đạt:……………………………………………………………   ............. 

+ MT 112: …  % trẻ đạt  Còn   số trẻ chưa đạt:……………………………………………………………………   

+ MT 113: …  % trẻ đạt  Còn   số trẻ chưa đạt:……………………………………………………………………… 

- Điều chỉnh kế hoạch (nếu cần)…………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………...................

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

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 


