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Hoạt động 

Thời gian 

 

Mục tiêu 

đánh giá 

Tuần I 
(Từ 30/8-  

4/9/2020) 

Tuần II 
(Từ 7/9-  

11/9/2020) 

Tuần III 
(Từ 14/9-  

18/9/2020) 

Tuần IV 
(Từ 21/9-  

25/9/2020) 

Tuần V 
(Từ 28/9-  

2/10/2020) 

 

Trò chuyện- 

đón trẻ 

 

* Cô đón trẻ: kiểm tra thân nhiệt cho trẻ trước khi vào lớp, nhắc trẻ rửa tay với nước sát khuẩn; 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.  

- Trò chuyện với trẻ về không khí đón chào và các hoạt động nổi bật trong ngày lễ hội 2/9, khai giảng, Tết 

Trung thu… 

- Trò chuyện với trẻ về ngôi trường Tràng An thân yêu: con biết gì về trường Tràng An? Con thấy ở trường 

có những khu vực nào? Đến trường con được tham gia các hoạt động nào? Con thích nhất điều gì khi đến 

trường? 

- Kể tên, sở thích của các bạn trong lớp mà con biết. Bạn nào thân nhất với con? Con sẽ làm gì để bày tỏ 

tình cảm của mình với các bạn? 

- Trò chuyện, điểm danh những bạn chưa đến lớp và cùng chia sẻ cảm xúc với các bạn. 

- PTTC: 

1, 21 

- PTNT: 

36, 40, 54 

- PTNN: 

58 

- PTTC-

QHXH: 

84, 91, 

93,105 

- PTTM: 

109, 111 

 

 

 

Thể dục sáng 

- 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, gập khuỷu tay 

+ Chân: Bước ra trước, khuỵu gối 

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

+ Bật: Bật khép, tách chân 

Hoạt Thứ Giáo viên chuẩn bị Làm quen với PTVĐ PTVĐ PTVĐ 



động học 2 đón học sinh những quy định của 

trường và của lớp 

 

Ném xa bằng 1 tay GDDDSK: Nhận 

biết, phân loại một 

số thực phẩm thông 

thường 

Đi trên dây (dây đặt 

trên sàn) 

 

Thứ 

3 

Nghỉ Quốc khánh 

2/9 

Dạy trẻ cách lấy và 

cất ba lô đúng nơi 

quy định 

 

HĐKP 

Trường Tràng An 

thân yêu 

HĐKP 

Lớp Mẫu giáo lớn 

1 của bé 

 

HĐKP 

Bé vui hội trăng 

rằm 

Thứ 

4 

Dạy trẻ cách lấy và 

cất ba lô đúng nơi 

quy định 

 

Dạy trẻ cách trải và 

gập chiếu 

 

Toán 

Ôn so sánh, thêm 

bớt trong pv 5 

Toán 

Ôn hình vuông, 

hình tròn, tam giác, 

chữ nhật 

Toán 

Ôn nhận biết, phân 

biệt phía phải, phái 

trái của bản thân 

 

Thứ 

5 

Dạy trẻ nhận biết 

các loại vở 

Dạy trẻ cách xếp 

bàn ăn gọn gang 

 

Tạo hình 

Vẽ chân dung bạn 

thân 

(BT trang 2) 

Âm nhạc 

- Làm quen cái 

trống và cách sử 

dụng trống 

- TCÂN: Tai ai 

tinh? 

Tạo hình 

Trang trí mặt nạ 

Thứ 

6 

Chuẩn bị khai 

giảng năm học mới 

Dạy trẻ nhận biết  

các loại vở và ký 

hiệu cá nhân 

 

LQCV 

Làm quen với nét 

ngang, nét thẳng 

Văn học 

Truyện: Món quà 

của cô giáo 

LQCV 

Làm quen các nét 

móc ngược, nét 

móc xuôi, nét móc 

2 đầu. 

Hoạt động  



ngoài trời - Rèn nề nếp của giờ hoạt động. 

- Hoạt đông khám phá: Vật nổi- vật chìm; Chất tan- chất không tan; Nước có vị gì; sự đổi màu 

- Đi dạo; quan sát các lớp học; quan sát và trò chuyện các khu vực làm việc trong trường mầm non ; quan 

sát đồ chơi có trong sân trường; quan sát vườn rau 

- TCVĐ: Chạy tiếp sức, nhảy vào hình, mèo đuổi chuột, rồng rắn lên mây, 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. 

 

Hoạt động góc * Rèn nề nếp của giờ hoạt động.(T1, T2) 

* Góc trọng tâm: Xây trường mầm non (T3, T4) , Xây công viên (T5) 

* Góc phân vai:  

- Gia đình (T1,2): Chuẩn bị cho con đến trường bắt đầu năm học mới, đi chơi trung thu, đi siêu thị... 

- Bác sĩ (T3): khám sức khỏe cho các bé. Hướng dẫn cách phòng chống dịch Covid. 

- Bán hàng (T3, T4, T5): Bán quần áo, đồ dùng;  siêu thị của bé. 

* Góc học tập (T3,4): Nhận biết đặc điểm, công dụng, mối lên hệ đơn giản giữa đặc điểm cấu tạo với cách 

sử dụng,  phân loại đồ chơi theo 2- 3 dấu hiệu khác nhau. Những việc trẻ và các bạn được làm khi đến 

trường MN (làm theo kiểu sơ đồ tư duy). Chụp ảnh cho bạn, nói tên và đặc điểm của bạn trong lớp, trao đổi 

lấy thông tin về bạn và đánh dấu vào các hình minh họa. Tạo hình cơ bản bằng các cách khác nhau: căng 

dây chun, nối chấm, xếp que…Đọc thơ theo tranh “ Làm quen chữ số”, “ Tình bạn”…. Xem sách. Đếm từ 

0 đến 5: đếm xuôi, đếm ngược. Lấy và đếm đồ dùng, đồ chơi theo yêu cầu.  Đếm theo khả năng. Đọc các 

chữ số từ 0 đến 5. Chọn thẻ số ( viết số ) đặt vào nhóm đồ vật tương ứng sau khi đếm. 

* Góc LQCV (T3, T4, T5): Nhận biết các nét cơ bản qua hình ảnh; Tập "vẽ" các nét cơ bản; Chơi với bộ 

thẻ chữ bằng giấy ráp. 

* Góc văn học (T3, T4, T5):  Xem sách báo, tranh ảnh  về Tết trung thu, Trường mầm non 

* Góc nghệ thuật (T3, T4, T5):   : Chụp ảnh các khu vực của trường, xem trên máy tính, nêu cảm nhận 

của trẻ. 



- Làm đèn lồng, tô - vẽ trang trí mặt nạ, xé dán về trường mầm non, vẽ chân dung bạn trai- bạn gái, nặn đồ 

chơi... 

- Hát các bài hát về ngày Tết Trung thu, trường Mầm non. 

* Góc thiên nhiên (T2, T4): chăm sóc cây, gọi tên cây. 

* Góc vận động (T3, T4): đánh bóng, tung bóng, xâu dây.... 

* Góc khám phá: Những nguyên vật liệu làm bánh nướng, bánh dẻo; Các hoạt động diễn ra trong Tết 

Trung thu (Trọng tâm tuần 5); Các hoạt động ở trường mầm non. (T3,T4) 

*KNTHCS: Cách cuộn thảm, chuyển hạt bằng thìa (T4) 

 

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. - Giáo viên nhắc trẻ thường xuyên rửa tay: trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh, chơi đồ chơi. 

- Nhăc trẻ xúc miệng nước muối sau ăn. 

- KNTHCS: Cách bê khay và chia cơm cho bạn cùng bàn (T2); Vệ sinh bàn ăn (T3); Ôn kỹ năng kê 

bàn, bê ghế; chải chiếu; kê gối 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoạt động chiều 

- Thứ 2 hàng tuần: Lao động tập thể, cùng cô vệ sinh lớp học. 

- Hoạt động tập thể của khối: Cùng giúp cô lao công làm sạch trường mình nào (T4) 

- Hướng dẫn: Rửa tay bằng xà phòng; chơi vỗ tay (bàn tay, cánh tay) theo các tiết tấu; mặc và cởi áo mỏng; 

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

-  Đọc đồng dao: Dung dăng dung dẻ, Nu na nu nống. 

- Làm bài tập nhận biết sự  liên quan giữa ăn uống với bệnh tật; gọi tên và đi tay theo hướng viết các nét đã 

học; chuẩn bị câu hỏi tham gia giao lưu; làm bài tập xử lý tình huống về an toàn; hỏi đáp cùng nhau về loại 

đồ chơi trẻ mang đến lớp ;  

- Các hoạt động tập thể của lớp: Tô vẽ mặt nạ, xem múa lân múa rồng (T5),  

- KNTHCS: - Ôn kỹ năng: chuyển hạt bằng thìa; Đóng mở cửa (T3); Cách bê ghế, đứng lên ngồi 

xuống ghế (T3) 



- Tham gia các câu lạc bộ ngoại khóa: 

+ Thứ 2: Võ, Làm quen Tiếng Anh. 

+ Thứ 3: Múa, Làm quen Tiếng Anh. 

+ Thứ 4: Vận động theo nhạc. 

+ Thứ 5: Làm quen Tiếng Anh, Vẽ. 

- Âm nhạc: Dạy trẻ xướng âm cơ bản và ký hiệu các nốt nhạc (Đô, rê, mi, fa) 

+ DH: Rước đèn ông sao- NH: Chú Cuội chơi trăng;  

- Văn học: Thơ: Tình bạn; Thơ: Trăng ơi tù đâu tới; 

- Tạo hình: Xé dán đồ chơi trong trường mầm non 

- LQCV: Làm quen nét xiên trái, nét xiên phải 

- Chơi theo ý thích 

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

 

Chủ đề - sự kiện 

Ổn định tổ chức Rèn nề nếp cho trẻ  Lớp Mẫu giáo lớn 

1 của bé 

 

Trường mầm non 

Tràng An thân 

yêu 

Mùa thu -  

Tết trung thu 

 

Đánh giá kết 

quả thực hiện 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


