
 

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 09/2020 - LỚP MẪU GIÁO BÉ 

 

Hoạt động 

Tuần I 

 (Từ ngày 31/8-

04/09/2020) 

Tuần II 

(Từ ngày 07/09-

11/09/2020) 

Tuần III 

(Từ ngày 14/09- 

18/09/2020) 

Tuần IV 

(Từ ngày 21/09- 

25/09/2020) 

Tuần V 

(Từ ngày 29/09- 

02/10/2020) 

Mục tiêu 

đánh giá 

Trò chuyện- 

đón trẻ 

* Cô đón trẻ: cô đón trẻ ân cần, niềm nở, do đặc điểm trẻ mới đi học nên cô cần ôm ấp, vỗ vễ trẻ. 

Động viên khuyến khích trẻ đi học, trao đổi với phụ huynh về tình hình của con về đặc điểm, ăn uống 

, giờ giấc,… trao đổi thường xuyên với phụ huynh để phụ huynh in tâm, 

+ Tuyên truyền với phụ huynh về: lịch nghỉ lễ 2/9, khai giảng 5/9,…công tác phòng tránh các bệnh: 

COVID -19, sốt xuất huyết, tay chân miệng, hô hấp… 

+ Khuyến khích động viên trẻ đi học đều và ngoan… 

- Rèn nề nếp 

- Ôn cho trẻ làm quen với các loại vở và ký hiệu  

- Trò chuyện với trẻ: Nhà cháu ở đâu? Gia đình cháu có những ai? Hàng ngày mọi người thường làm 

gì? Cháu yêu ai nhất? Vì sao? Cháu đã giúp đỡ mọi người trong gia đình như thế nào? 

- Kể tên các bạn trong lớp? Trong đó có bao nhiêu bạn gái? Bao nhiêu bạn trai? Hãy kể những điều 

cháu biết về các bạn của lớp mình? Bạn mới đi học còn khóc nhè con phải làm gì giúp bạn? Các con 

được học và chơi như thế nào? Chúng mình có yêu trường, yêu các cô và các bạn không? 

- Con thấy ở trong trường con thích chơi đồ chơi nào nhất ? Vì sao? Hãy kể tên các đồ chơi mà con 

biết? 

* Trò chuyện về cảm xúc của trẻ khi đến lớp; về những đồ vật, đồ chơi trẻ mang đến lớp 

* Trao đổi về việc thực hiện nội qui của lớp  

*PTTC:2 

*PTNT: 44 

*PTNN:48;58 

*PT TC-

KNXH: 

72;77 

Thể dục 

sáng 

- Thứ 2, 3, 5 tập theo liên khúc bài hát tháng 09. 

- Thứ 4, 6 tập theo trống: 

+ Hô hấp: Gày gáy, Thổi nơ 

+ Tay: Đưa 2 tay ra phía trước, lên cao, Đưa 2 tay ra trước, sang ngang. 

+ Lưng- bụng: Nghiêng người sang 2 bên, tay chống hông quay người 90 độ: Đứng cúi gập người ra phía trước. 

+ Chân: Chân đưa trước khụy gối; Đưa từng  chân đưa ra phía trước. 

+ Bật: Bật tại chỗ. bật tách chụm chân 



 

 

 

 

Hoạt 

động 

học 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T2 

  

Làm quen trẻ 

( Giới thiệu tên, 

đặc điểm cá nhân 

của trẻ…) 

Toán 

Nhận biết xanh –

đỏ-vàng 

 

Toán 

Sắp xếp đồ dùng 

theo đôi 

Làm BTT16 

 

Toán 

Nhận biết chiều dài 2 

đối tượng 

( dài hơn - Ngắn hơn) 

Làm BTT20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T3 

 

Tổng duyệt chuẩn 

bị khai giảng 

 

Giới thiệu nơi đi 

vệ sinh, uống 

nước, cất ba lô và 

dép… 

 

Khám phá 

Bé vui đến trường 

 

 

Khám phá 

Đồ dùng bạn trai, 

bạn gái 

 

Khám phá 

Trò chuyện về ngày 

Tết Trung Thu  

T4 

H/s nghỉ lễ Quốc 

khánh 2/9 

GDLG: 

Dạy trẻ biết cách 

chào hỏi lễ phép 

 

Thể dục 

-VĐ: Đi chạy 

theo cô 

- TCVĐ: Tìm 

bạn thân 

Thể dục 

GDDD: Giáo dục 

trẻ không đi theo 

người 

Thể dục 

-VĐ: Đi trong đườg 

hẹp 

-TCVĐ: Cáo và thỏ 

T5 

 

Tổng duyệt chuẩn 

bị khai giảng 

Dạy trẻ cách lau 

mặt và gấp khăn 

gọn gang, cất 

xuống chậu 

Âm nhạc 

- DH: Lời chào 

buổi sáng 

- TC: Đoàn kết 

vui nhộn 

Văn Học 

Truyện : Đôi 

bạn tốt 

Âm nhạc 

-DVĐ:Đu quay 

-NH:Hộp bút chì 

màu 

T6 

 

 

Tổng duyệt chuẩn 

bị khai giảng 

 

 

Hướng dẫn trẻ 

về đội hình tập 

thể dục sáng 

Tạo Hình 

Vẽ tự do 

Tạo Hình 

In lá cây 

 

Tạo Hình 

Tô vẽ mặt nạ 

Trung Thu 

 



 

HĐNT 

* HĐCMĐ: 

- Quan sát: thời tiết mùa thu ; Đi dạo , tham quan vườn cổ tích, chơi khu cát nước; Giao lưu các bạn 

với lớp bên cạnh; Quan sát 1 số bức tranh vẽ trên tường; Vui chơi ở khu vườn cổ tích; Quan sát lá 

xanh ,  

- Tham quan nhà bếp của trường; Làm quen với bảng vẽ ở khu vui chơi; Quan sát vườn cây của 

bé.Dạo quanh sân trường ; Thăm quan phòng học tiếng anh; quan sát trời mưa,  

- Rèn nề nếp lồng ghép các kỹ năng tự phục vụ: lấy dép, chào hỏi, đi cầu thang, cất dép… của giờ 

hoạt động, Đi dạo,Quan sát thời tiết mùa thu, Trò chuyện về mùa thu của Hà Nội,   

- Tham quan khu chơi cát nước, phòng thư viện, phòng tạo hình, khu vườn cổ tích, Xem tranh ảnh về 

trường Tràng An xưa và nay .Tưới cây, chăm sóc vườn rau , quan sát nắng mùa thu… 

-Vẽ phấn trong sân trường; Chơi cùng các anh chị lớp khác trong sân trường; Làm quen các biểu 

tượng cảm xúc vui buồn tại các góc chung của nhà trường,  

- TCVĐ: Bánh xe quay, bóng tròn to, cây cao cỏ thấp… Trẻ chơi TC nhận biết một số trạng thái cảm 

xúc: vui, buồn, sợ hãi, tức giận, ngạc nhiêu, xấu hổ…. lộn cầu vồng, chơi cát nước, vận động liên 

hoàn,chơi các trò chơi ở khu dân gian. 

- Chơi với đồ chơi mang theo, đồ chơi ngoài trời 

* Thứ 4 hàng tuần tập erobic. 

* Lao động vệ sinh sân trường (Sáng thứ 6 hàng tuần) 

 

 

 

 

 

 

Hoạt động 

chơi góc 

 

*Rèn nề nếp,giới thiệu, hướng dẫn trẻ chơi ở các góc (T1,T2) 

- Góc tạo hình( 5 tuần ): Vẽ phấn trên bảng đen, chấm màu theo ý thích, vẽ trên giấy thiếc  

 - Góc toán(Tuần 1,2, 4 ): Sắp xếp que tính đúng chiều; Chơi  với các màu Xanh – Đỏ -Vàng ; Xâu 

màu xanh – đỏ- vàng. 

- Góc sách - văn học( 5 tuần ); Xem sách đúng chiều; Thư dãn cùng gấu bông Tô các nhân vật trong 

truyện 

- Góc bán hàng( 5 tuần ):  Bán các thực phẩm sạch có lợi cho sức khỏe: hoa quả, bánh,  

- Góc xây dựng(Tuần 1, 2, 4 ): Bé tập làm kiến trúc sư: trồng cây, vườn hoa, khu vui chơi… 

- Góc âm nhạc(Tuần 2, 3,5 ): Chơi với các nhạc cụ; Tập biểu diễn bài “ Trường Tràng An, Cháu lên 

ba, Cháu yêu bà…” 

- Góc thiên nhiên( 5 tuần ): Bé tưới cây, Chơi ống nước; gọi tên cây… 

- Góc gia đình ( 1,2,3,5 tuần ): Bế em búp bê; chơi với các bạn , giới thiệu tên với các bạn… 

- Góc vận động( Tuần  2, 4,5 ): làm quen với thảm, xốp, dây, bóng; Chơi với thảm,  

- Góc bác sĩ (Tuần 1,2,5): khám chữa bệnh cho mọi người  



HĐ ăn, ngủ, 

VS 

- Luyện tập rửa tay, lau mặt trước khi ăn: xúc miệng nước muối, lau mặt sau khi ăn, đi vệ sinh đúng 

nơi qui định, sử dụng đồ dùng vệ sinh đúng cách  

- Nói tên món ăn hàng ngày. Nhận biết một số thực phẩm thông thường và ích lợi của chúng đối với 

sức khỏe  

- Thực hiện các thói quen văn minh trong khi ăn:  Mời cô, mời bạn: Nhặt cơm rơi vãi vào khay…. 

* KNTHCS: Cầm bát, cầm thìa, xúc cơm, bê bát – cất bát, rửa tay, lau mặt, lau miệng, , bê ghế, xúc 

miệng nước muối, lấy nước và uống nước. 

- Nghe kể chuyện: Đôi bạn tốt, Chú vịt xám ,Tích Chu, Nàng tiên ốc… 

 

HĐ chiều 

- Hướng dẫn: Rửa tay bằng xà phòng,nước sát khuẩn; chơi vỗ tay (bàn tay, cánh tay) theo các tiết tấu, 

chơi đẩy vai nhau, ngồi chân chạm nhau, dùng tay đẩy, đạp chân theo kiểu đạp xe 

 -Thực hành;  cách lấy dép và cất dép; Nghe chuyện: Tích Chu, Đôi bạn tốt, Chú vịt xám. Đọc thơ: 

đôi tay bé; Cô giáo của em, đọc đồng giao: Dung dăng dung dẻ, nu na nu nống 

-Thực hành:  Ôn kỹ năng rửa tay bằng xà phòng, lau mặt,( trước khi ăn ) ; Vệ sinh răng miệng (xúc 

miệng nước muồi): sau khi ăn hoặc trước khi đi ngủ, sáng ngủ dậy; Tô tranh theo ý thích, Chơi theo ý 

thích 

- Thực hành: lấy vầ cất ba lô đúng nơi quy định; Xem video, trò chuyện với các bạn trong lớp; Làm 

bài tập toán :BBT16; Ôn các loại vở và ký hiệu các nhân Thực hành nói cảm ơn, xin lỗi đúng lúc, 

đúng chỗ; Làm quen và chơi với một số dụng cụ âm nhạc.  

- Đọc thơ: Cô giáo của con, Bạn mới, Nhận biết giới tính,kể tên các bạn trong lớp, gọi tên và đi tay 

theo hướng viết các nét đã học, Nghe kể chuyện:vì sao bé huy nín khóc, Ôn kỹ năng: Rửa tay bằng 

xà phòng, Làm bài tập toán :BBT 20; chơi vỗ tay (bàn tay, cánh tay) theo các tiết tấu nhanh- 

chậm,Chuẩn bị đồ dùng làm đèn lồng để trang trí lớp ; Chơi trò chơi dân gian: Tập tầm vông; Dung 

dăng dung dẻ, nu na nu nống;  

* Thứ 2 hàng tuần lao động VS 

* Thứ 6 hàng tuần biểu diễn văn nghệ , nêu gương bé ngoan. 

 

Chủ đề- sự 

kiện 
Khai giảng, ổn 

định nề nếp 

Rèn nền nếp 

 

Mùa thu 

 

 

Trường mới – 

Bạn mới  

 

Đồ chơi bé thích 



 

Đánh giá kết  

quả thực 

hiện 

 

- Đánh giá kết quả trên trẻ:  

+ MT 2: ……..% trẻ đạt. Còn 1 số trẻ chưa đạt: ………………………………………………………. 

+ MT 44: ……..% trẻ đạt. Còn 1 số trẻ chưa đạt ……………....………………….………………….. 

+ MT 48: ……..% trẻ đạt. Còn 1 số trẻ chưa đạt …………....………………….…………………….. 

+ MT 58 : .…..% trẻ đạt. Còn 1 số trẻ chưa đạt …………....………………….………………………. 

+ MT 72: ……..% trẻ đạt. Còn 1 số trẻ chưa đạt ………....………………….………………………... 

+ MT 77: ……..% trẻ đạt. Còn 1 số trẻ chưa đạt …………....………………….……………………... 

- Điều chỉnh kế hoạch (nếu cần: ……………………………………………………………………….. 

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

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

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

…………………………………………………………………………………………………………… 

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


