
 

THỜI KHÓA BIỂU THÁNG 12/2020 

LỚP MẪU GIÁO NHỠ 3 

            

Tuần 

Thứ 

Tuần 1 

30/11-4/12/2020 
Tuần 2 

7/12-11/12/2020 
Tuần 3 

14/12-18/12/2020 
Tuần 4 

21/12/- 25/12/2020 
Tuần 5 

28/12-1/1/2020 

Sự 

kiện 

Người thân trong gia 

đình 
Đồ dùng trong gia 

đình

 

 

Bố Mẹ bé làm nghề gì?

 

 
 Ngày thành lập 

QĐNDVN 

Noel

 

Kỳ nghỉ Tết 

dương lịch 

Thứ 2 PTVĐ 

Tung bóng lên cao và 

bắt bóng 

PTVĐ 

Bật liên tục 5 ô 
PTVĐ 

Bò Chui qua ống 

PTVĐ 

Tập pha nước giải 

khát 

PTVĐ 

Tung băt bóng và 

đi khụy gối 

Thứ 3 Toán 
Dạy trẻ tạo hình mới từ 

các hình cơ bản 

  

Toán 

Đo độ dài 1 đói tượng 

bằng 1 đơn vị đo  

Toán 

Đếm Đến 4 nhận biết số 

lượng trong phạm vi 4, 

nhận biết chữ số 4  

Toán 
So sánh thêm bớt 

trong phạm vi 4  

 

Toán 
Tách gộp nhóm có 

số lượng 4  

 

Thứ 4 Khám phá 

Gia đình thân yêu của 

bé 

Khám phá 

Các đồ dùng trong gia 

đình của bé 

Khám phá 

Bố mẹ bé làm nghề gì 

 

Khám phá 

Công việc của chú bộ 

đội 

 

Khám phá 

Trò chuyện về kỳ 

nghỉ Tết dương lịch 

Thứ 5 Văn học 

Tập đóng kịch truyện: 

Dê con nhanh trí 

 

Văn học 

Đọc thuộc thơ: Thăm 

nhà bà 

 Văn học 

Miêu tả truyện: Cây Khế 

 

Văn học 

Kể chuyện nối tiếp 

theo câu truyện của 

cô  

Văn học 

Kể cho trẻ nghe 

truyện: Nàng tiên 

mùa xuân 

Thứ 6 Tạo hình 

Trang trí khung ảnh 

gia đình 

Âm nhạc 

DH : Chiếc ấm trà 

NH : Gia đình nhỏ 

hạnh phúc to 
 

Tạo hình 

Cắt và dán cửa cho ngôi 

nhà 

 

Âm nhạc 

Biểu diễn cấc bài hát 

về noel 

  

Tạo hình 

Vẽ bằng than chì 

 



 

 

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 12/2020- LỚP MẪU GIÁO NHỠ 3 

Giáo viên: Thu Trang – Ngân Giang 
 

Hoạt động 

 

 

Thời gian 

Mục tiêu 

Tuần 1 
30/11-4/12/2020 

Tuần 2 
7/12-11/12/2020 

Tuần 3 
14/12-18/12/2020 

Tuần 4 
21/12/-25/12/2020 

Tuần 5 
28/12-1/1/2020 

 

 

Trò 

chuyện - 

đón trẻ 

* Cô đón trẻ: quan tâm đến sức khỏe của trẻ, nhắc trẻ mặc trang phục phù hợp với thời tiết. Trao 

đổi với phụ huynh về tình hình của các con và đưa ra biện pháp phối hợp. Không ngừng 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. 

- Trò chuyện về công việc của bố mẹ? Bố mẹ con làm nghề gì? Nơi làm việc của bố mẹ?  

-  Trò chuyên  về các thành viên trong gia đình trẻ? Gia đình con có bao nhiêu thành viên? Sở 

thích của người thân gia đình?  

-  Trò chuyện  với trẻ tháng 12 có gì đặc biệt? Ngày 22/12 là ngày gì? Công việc của các chú bộ 

đôi như thế nào? Để biết ơn chú bộ đội các con sẽ làm gì?  

- Trò chuyện về ngày Noel? Trong ngày Noel mọi người thường làm gì? Con mong muốn gì 

nhất trong ngày noel 

- Trò chuyện về những hoạt động trong kỳ nghỉ Tết dương lịch 

+ Ôn kỹ năng: đi giày dép quai hậu bằng ráp dính,chuyển hạt bằng thìa nhỏ- rót khô (bình 

không vòi), luồn dây (dây bằng dù có đầu bọc nhựa cứng, luồn qua lỗ tròn), Cài khuy nhỏ, 

Trẻ tập đánh răng của mình- Rót ướt bằng bình nhựa có vòi ( rót ra bát ). 

 

*PTTC: 13,15 

 

*PTNT: 

22,29,34,25,49 

 

*PTNN: 56.66 

 

*PTTCXH:73, 

83 

 

*PTTM: 91,102 

 

Thể dục 

sáng 

* Trẻ ra sân tập thể dục  

- Thứ 2,4,6: Tập thể dục theo nhạc chung của trường: 

- Thứ 3,5 tập theo các động tác: 

+ Hô hấp: Gà gáy, ngửi hoa, thổi bóng 

+ Tay: Đưa ra phía trước, lên cao 

+ Chân: Bước ra trước, khuỵu gối 

+ Lưng- bụng: Tay chống hông quay người 90 độ sang hai bên 

+ Bật: Bật khép, tách chân 

 Thứ PTVĐ PTVĐ PTVĐ PTVĐ PTVĐ  



 

 

 

 

 

 

Hoạt động 

học 

2 Tung bóng lên 

cao và bắt bóng 

Bật liên tục 5 ô Bò Chui qua ống Tập pha nước 

giải khát 

Tung băt bóng 

và đi khụy gối 

Thứ 

3 

Toán 
Dạy trẻ tạo hình 

mới từ các hình 

cơ bản 

  

Toán 

Đo độ dài 1 đói 

tượng bằng 1 

đơn vị đo  

Toán 

Đếm Đến 4 nhận 

biết số lượng 

trong phạm vi 4, 

nhận biết chữ số 4  

Toán 
So sánh thêm 

bớt trong phạm 

vi 4  

 

Toán 
Tách gộp nhóm 

có số lượng 4  

 

Thứ 

4 

Khám phá 

Gia đình thân 

yêu của bé 

Khám phá 

Các đồ dùng 

trong gia đình 

của bé 

Khám phá 

Bố mẹ bé làm 

nghề gì 

 

Khám phá 

Công việc của 

chú bộ đội 

 

Khám phá 

Trò chuyện về 

kỳ nghỉ Tết 

dương lịch 

Thứ 

5 

Văn học 

Tập đóng kịch 

truyện: Dê con 

nhanh trí 

Văn học 

Đọc thuộc thơ: 

Thăm nhà bà 

 Văn học 

Miêu tả truyện: 

Cây Khế 

 

Văn học 

Kể chuyện nối 

tiếp theo câu 

truyện của cô  

Văn học 

Kể cho trẻ nghe 

truyện: Nàng tiên 

mùa xuân 

Thứ 

6 

Tạo hình 

Trang trí khung 

ảnh gia đình 

Âm nhạc 

DH: Chiếc ấm 

trà 

NH: Gia đình 

nhỏ hạnh phúc 

to 
 

Tạo hình 

Cắt và dán cửa 

cho ngôi nhà 

 

Âm nhạc 

Biểu diễn cấc 

bài hát về noel 

  

Tạo hình 

Vẽ bằng than 

chì 

 

 

 

 

 

Hoạt động 

ngoài trời 

 

 

 

 

 

* Hoạt động có chủ đích: 

- Quan sát khung cảnh sân trường,  thời tiết và trang phục phù hợp , khu vườn rau của bé, khu 

vui chơi cát nước, cây khi mùa đông tới, quan sát cây sưa, tham quan khu vui chơi liên hoàn 

- Tham quan và hoạt động tại khu cát nước (lớp nhỡ 3 ) 

- Trò chuyện về công việc của bác bảo vệ, công việc của cô lao công.  

- Quan sát và cảm nhận thời tiết, cây cối khi có gió, các loại lá. 

- Cho trẻ nhặt lá trong sân trường 

- Trò chuyện về trang phục của chú bộ đội  

- Thí nghiệm: sự hút nước của giấy; làm sleam; Thổi bóng bằng banking soda 

* TCVĐ:  

- Bóng bay xanh, Tạo dáng, Mèo đuổi chuột, Chó sói xấu tính , Gieo hạt, Kéo co, Rồng rắn lên 

 



 

 

 

 

 

 

 

mây, Ô tô và chim sẻ, bịt mắt bắt dê,Trời nắng trời mưa , Rồng rắn lên mây,  Mèo đuổi chuột, 

Chú bộ đội hành quân, Vòng quay sôcôla, dung dăng dung dẻ, Cáo ơi ngủ à, Bịt mắt bắt dê, Kéo 

co, Dung dăng dung dẻ, Mèo đuổi chuột. 

* Hoạt động giao lưu- tập thể: 

- Giao lưu một số trò chơi vận động: Lớp N3 – N1 . N2 - N4  

- Luyện tập văn nghệ chào đón ngày Noel. 

 

 

 

 

 

 

 

Hoạt động 

góc 

- Góc sách - văn học (5 tuần) : 

+ Dự án sưu tầm tranh ảnh  làm sách về các sở thích, nghề nghiệp của các thành viên trong gia 

đình bé( Góc trọng tâm tuần 1); đọc thơ theo tranh: Thăm nhà bà. Kể truyện sáng tạo câu 

truyện “ Cây khế ”; Dự án làm sách về truyện: nàng tiên mùa xuân; Dự án làm sách về các hoạt 

động ngày Noel, Tết dương lịch 

+ Dự án làm sách về phòng chống bạo lực học đường, xâm hại thân thể trẻ. 

- Góc bác s  (Tuần 1,2,3,4): + Khám chữa bệnh cho các cô chú công nhân xây dựng  

+ Hướng dẫn bệnh nhân cách vệ sinh cá nhân, cách rửa tay phòng dịch bệnh chân tay miệng 

+ Hướng dẫn cách phòng các bệnh khi chuyển mùa lạnh. 

- Góc nghệ thuật 

+ Góc tạo hình (5 tuần): Dự án sưu tầm làm tranh về người thân trong gia đình, về công việc 

của bố mẹ( Bác sỹ, cô giáo, công nhân…), Dự án làm đồ dùng về các vật dụng trong gia đình bé,  

làm quà tặng chú bộ đội, làm đồ noel ( Góc trọng tâm tuần 4), trang trí lớp chào đón Tết dương 

lịch. 

+ Góc âm nhạc (Tuần 1, 3, 4,5):hát, múa các bài hát về gia đình: Bố là tất cả, Thiên đàng búp 

bê, Gia đình nhỏ hạnh phúc to…. 

 Biểu diễn văn nghệ mừng Noel và năm mới 

- Góc khám phá khoa học – thiên nhiên (5 tuần): 

+ Dự án làm sản phẩm mô hình động cơ con quay (ứng dụng steam) ( Góc trọng tâm tuần 3) 

+ Tìm và nối các dụng cụ phù hợp với nghề, phân loại đồ dùng đúng với hình ảnh nghề, Tìm và 

nối đúng dụng cụ trong gia đình với nơi sử dụng,  khám phá một số đồ dùng của chú bộ đội, 

Chăm sóc cây xanh 

- Góc xây dựng (5 tuần): Ứng dụng Steam: xây khu nhà chung cư;  xây vườn rau bé thích;  xây 

doanh trại quân đội;  xây khu vui chơi giải trí; làm cây xanh bằng nguyên vật liệu sẵn có( lõi 

giấy vệ sinh, giấy …) 

- Góc toán (5 tuần): Tập đo độ dài của vật bằng 1 đơn vị đo ( Góc trọng tâm tuần 2 ), làm các 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



bài tập toán vế số lượng 4, Xếp chữ sô bằng hột hạt. khuy, sỏi....Tạo số bằng đất nặn, căng 

chun… 

- Góc thực hành cuộc sống (5 tuần): Cách sử dụng bấm móng tay bấm bìa, Cách lau chùi nước; 

Luồn dây qua khuyết,  Cách sử dụng kẹp nhỏ; Cách cài khuy ( cúc bấm) bằng bộ học cụ, Cách 

vắt khăn (khăn vải mỏng); Cách sử dụng chổi đót quét rác trên khay, Cách rót ướt bằng bình sứ 

có vòi (Bình nhỏ rót ra bát) ( Góc trọng tâm tuần 5) 

- Góc vận động (Tuần 2, 3, 4, 5): Tết dây và đi trên dây; Chuyển bóng bằng thìa; Xếp hình bằng 

sỏi và bật qua ô; Nhảy vào số 

 

Hoạt động 

ăn, ngủ, vệ 

sinh 

- Thực hành:  Mời cô mời bạn khi ăn, ăn từ tốn, không đùa nghịch, không làm đổ vãi thức ăn. 

Rửa tay trước khi ăn, súc miệng nước muối sau khi ăn. 

- KNTHCS: Ôn kỹ năng: Cách vắt khăn ( khăn xô ), Lau chùi nước 

 

 

Hoạt động 

chiều 

- Thứ 2: Hoạt động lao động 

- Thứ 3: Tô chữ u, ư, i, t, c 

- Luyện đếm theo khả năng, đo đồ vật khác nhau bằng 1 dụng cụ đo 

- Hướng dẫn trẻ cách gấp chăn. 

- Tạo hình: Bện chổi bằng nguyên vật liệu thiên nhiên; Gấp cây thông 

- Âm nhạc: VĐ: Hãy xoay nào; DH: Chú bộ đội, Chiếc ấm trà; NH: Ba ngọn nến lung linh 

- Hướng dẫn trẻ làm quà tặng chú bộ đội.. Ôn kỹ năng thực hành cuộc sống: luồn dây (dây bằng 

dù có đầu bọc nhựa cứng, luồn qua lỗ tròn). -  Làm đồ chơi trang trí Noel. 

- Xem clip về các nghề phổ biến trong xã hội. Xem clip về không khí đón Noel của các nước 

trên thế giới 

- Hoạt động tập thể: tổ chức sinh nhật các bạn trong tháng, liên hoan văn nghệ chào năm mới 

2021. 

- Thứ sáu hàng tuần tổ chức biểu diễn văn nghệ, nêu gương bé ngoan 

- Tham gia các câu lạc bộ ngoại khóa 

+ Thứ 2: Tạo hình  

+ Thứ 3: Làm quen Tiếng Anh 

+ Thứ 5: Võ, Làm quen Tiếng Anh 

+ Thứ 6: Múa, Làm quen Tiếng Anh 

- Chơi theo ý thích 

 

Chủ đề- sự 

kiện 

Người thân 

trong gia đình 
Đồ dùng trong Bố Mẹ bé làm nghề  Ngày thành Kỳ nghỉ Tết  



gia đình

 

 
gì?

 

 
lập QĐNDVN 

Noel

 dương lịch 

Đánh giá 

kết quả 

thực hiện 

*Đánh giá kết quả trên trẻ : 

+ MT 13 : ……% trẻ đạt . Còn một số trẻ chưa đạt : ………………………………………….  

+ MT 15 : …. % trẻ đạt . Còn một số trẻ chưa đạt : …………………………………………. 

+ MT 22 : ……% trẻ đạt . Còn một số trẻ chưa đạt : ……………………………………….. 

+ MT 29 : ……% trẻ đạt . Còn một số trẻ chưa đạt : ………………………………………... 

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

+ MT 34 : ……% trẻ đạt . Còn một số trẻ chưa đạt : ………………………………………... 

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

+ MT 56 : ……% trẻ đạt . Còn một số trẻ chưa đạt : ………………………………………... 

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

+ MT 73 : ……% trẻ đạt . Còn một số trẻ chưa đạt : ………………………………………... 

+ MT 83 : ……% trẻ đạt . Còn một số trẻ chưa đạt : ………………………………………... 

+ MT 91 : ……% trẻ đạt . Còn một số trẻ chưa đạt : ………………………………………... 

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

* Điều chỉnh kế hoạch ( nếu cần)…………………………………………………………... 

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

 

 

 


