
 

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 3/2021 - LỚP MẪU GIÁO LỚN 4  

Giáo viên: Tạ Phương – Bùi Thủy– Trương Hồng 

 

 

Hoạt động 

 

Thời gian  

Mục Tiêu  

đánh giá Tuần I 

1/3-5/3/2021 
Tuần II 

08/3-12/3/2021 

Tuần III 

15/3- 19/3/2021 

Tuần IV 

22/3- 26/3/2021 

 

Tuần V 

29/3 – 

2/4/2021 

 

 

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 ngày “Quốc tế Phụ nữ” mùng 8/3. 

- Trò chuyện với trẻ về một số con vật trong gia đình, trong rừng. 

- Trò chuyện với trẻ về một số hiện tượng thời tiết. 

* PTKNXH 

87,100,101 

 

*PTTM           

120 

 

* PTNN 

76 

 

* PTTC 

03,19 

 

*PTNT 

27,35,44,55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thể dục sáng 

- Thứ 2, 3, 5 tập theo li n khúc  ài hát tháng 3  

- Thứ 4, 6 tập theo trống  

+ Hô hấp  Gày gáy, thổi  óng 

+ Tay  Đưa 2 tay l n cao ra phía trước, sang 2   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 l n cao cúi 

người tay chạm mũi chân 

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

+ Bật: Bật tiến- lùi 

Hoạt 

động 

học 

 

Thứ 2 

 

 

 

Toán 

Dạy trẻ cách xem 

đồng hồ 

Toán 

Đếm đến 10, 

nhận biết nhóm 

số lượng trong 

phạm vi 10. 

Toán 

So sánh kích 

thước 3 con vật 

(to, nhỏ, cao, 

thấp) 

Toán 

So sánh th m  ớt 

trong phạm vi 10 

Toán 

Dạy trẻ đo 

lượng nước 

bằng 1 đơn 

vịđo lường 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 3 Thể dục 

Nhảy lò cò được 5 

 ước li n tục, thay 

đổi chân theo hiệu 

lệnh 

Thể dục 

Tung  óng l n 

cao và  ắt  óng 

Thể dục 

Lòng dũng cảm( 

Biết bảo vệ 

mình khỏi 

những con vật 

nguy hiểm) 

  Thể dục 

Bò vòng qua 5 - 6 

điểm dích dắc, 

cách nhau 1,5 m 

theo đúng y u cầu 

Thể dục 

Trườn sấp kết 

hợp trèo qua 

ghế 

 

Thứ 4  há  phá 

Trò chuyện về một 

số vật nuôi trong 

gia đình 

 

 há  phá 

Bé chúc mừng  à 

và mẹ ngày 8/3 

 

 há  phá 

Bé tìm hiểu về 

loài voi 

 

 há  phá 

Các loài chim 

 

 há  phá 

Cùng tìm hiểu 

về các hiện 

tượng thời tiết 

của mùa hè 

Thứ 5 LQCC 

Làm quen g-y 

 

LQVH 

Thơ  Bó hoa tặng 

cô 

 

LQCC 

Trò chơi chữ cái 

g-y 

LQVH 

 Truyện  Bác sĩ 

chim 

 

LQCC 

Làm quen chữ 

cái s,x 

 

Thứ 6 

Â  nhạc 

- DH: Chim chích 

 ông 

-NH Đám cưới 

chuột 

Tạo hình 

Vẽ theo ý thích 

 

Â  nhạc 

- VĐ  Đố bạn 

- NH  Chú voi 

con ở Bản Đôn 

Tạo hình 

 

Thiết kế gara ô tô 

(Ứng dụng pp 

STEAM 

Â  nhạc 

- DH  Em y u 

cây xanh 

- NH  Mưa rơi 

( Thể loại hợp 

xướng) 

- TCÂN  Chiếc 

hộp âm nhạc 

Hoạt động 

ngoài trời 

* Hoạt động có chủ đích 

- Quan sát thời tiết; Quan sát cây hoa hồng; Thí nghiệm mùi và vị; Giao lưu vận động giữa các 

lớp trong khối. 

 



- Quan sát không khí chào mừng ngày mùng 8/3 xung quanh trường; Quan sát  ể cá cảnh; Quan 

sát vườn rau của  é; Giao lưu âm nhạc chào mừng ngày mừng 8/3 với lớp L5 

*TCVĐ  Chuyền chai nước qua đầu, vật tay, cáo và thỏ, nhảy vào hình  , vận động li n hoàn, 

chơi các trò chơi ở khu dân gian; TCCC: Trò chơi chữ cái g-y        3 ) 

* Thể thao phối hợp (Thứ 3)  Đá  óng; Chuyển  óng  ằng thìa  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoạt động góc 

 

- Góc sách - v n học             Đọc thơ theo tranh  Thơ “Bó hoa tặng cô”, Làm nhân vật các 

truyện “ Bác sĩ chim” 

- Góc tạo hình ( tu n 2,3,4 ): Cắt theo đường nét; Th u khung; Tết tr n các chất liệu; Ứng 

dụng STEAM: Thiết kế gara otô; Tạo màu với nguy n vật liệu thi n nhi n. Mạng len đa sắc. 

- Góc toán (tu n 2,4):Xếp các khối theo hình mẫu; Gài que tính cho đủ số lượng 10; Xâu hạt 

cho đủ số lượng 10; Ghép thẻ số và chấm tròn trong phạm vi 10; Tìm và kẹp số phù hợp với số 

lượng tương ứng; Xâu dây qua lỗ 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           )  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 g-y 

- Góc thiên nhiên ( 4         Tìm hiểu về rễ cây; Chơi cát nước.  

- Góc  há  phá           ): Các con vật nuôi trong gia đình; Các loài chim  

- Góc th c hành cuộc s ng ( tu n 1,2,3)  Xâu dây qua các đối tượng có khuyết nhỏ; Cách 

đóng mở đai da; Cách mặc áo khoác cài khuy; Chuyền hạt từ 1  át sang nhiều  át; Cách đóng 

mở đai nhựa; Rót ướt bằng lọ miệng tròn nhỏ; Xâu khuy áo ( khuy nhỏ ) bằng bộ học cụ.( 

Trọng tâm tuần 1) 

- Góc gia đình ( tu n tu n 2,3,4 )  làm salat từ hoa quả; các món ăn chế biến từ rau xanh;  é 

cắm hoa tặng  à và mẹ. 

- Góc bán hàng ( tu n 1,3,4 )  Bán các thực phẩm sạch có lợi lợi cho sức khỏe: hoa quả,  ánh, 

chả xi n; Các loại đồ dùng trong gia đình  ly, cốc, thìa, giấy ăn;Bán thiệp chúc mừng 8/3, Bán 

 

 



đồ dùng của các nghề: xẻng, xô, chậu, vải, kéo  

- Góc xây d ng         )  Xây dựng mô hình sân khấu cho ngày lễ 8/3 ; Ứng dụng STEAM: 

Xây  d ng vườn hoa của bé    ọng tâm tuần 2),  

- Góc â  nhạc       3 ): Biểu diễn các  ài hát đ  học; Chơi với các nhạc cụ; Tổ chức trò chơi 

âm nhạc  

- Góc vận động          : Cua cắp; Tết dây và đi tr n dây; Chuyển  óng  ằng thìa; Xếp hình 

 ằng sỏi và  ật qua ô; Tung  óng l n cao và  ắt  óng; Nhảy lò cò 5  ước li n tục theo hiệu 

lệnh. 

 

Hoạt động  n, 

ngủ, vệ sinh 

- Trò chuyện: Thức ăn tốt cho răng; Thói quen nào ko tốt cho răng; Dùng nước sạch đúng cách;  

- Thực hành   mời cô mời bạn khi ăn, ăn từ tốn, không đùa nghịch, không làm đổ v i thức ăn  

Rửa tay trước khi ăn  Súc miệng nước muối sau ăn  

-  NTHCS: Ôn  ỹ n ng  ê bàn, bê ghế, bê  hay chia  n cho các bạn; vệ sinh sau giờ  n; 

chải chiếu;  ê g i. 

 

 

 

 

 

Hoạt động chiều 

- Thứ 2: Hoạt động lao động 

- Làm  ài tập nhận biết  những nơi an toàn và ko ăn toàn trong khi chơi như  hồ, ao, bể chứa 

nước, giếng,  bụi rậm     là nguy hiểm và nói được mối nguy hiểm khi đến gần;  

- Xem clip về khung cảnh mùa xuân; THCS: Xâu khuy áo 

- xem clip về cách gói làm thiệp chúc mừng; Thực hành và tìm cách xử lý những tình huống  

xảy ra khi gặp  một số trường hợp không an toàn để gọi người giúp đỡ và  gọi người lớn khi gặp  

trường hợp khẩn cấp  cháy, có  ạn/người rơi xuống nước, ng  chảy máu     

- Tham gia các câu lạc bộ ngoại khóa  vẽ, múa,võ, tiếng anh. 

- Tạo hình  Gấp các con vật  é thích; In hình các con vật từ  àn tay, ngón tay  

- văn học : Dạy trẻ kể chuyện sáng tạo: Kể chuyện theo đồ chơi 

- Âm nhạc: - Dạy hát  Chị ong nâu và em  é 

                     NH  Bài hát của chuồn chuồn 

                      TC: Ai nhanh nhất? 

- LQCC  Phân  iệt d-r 

- Thứ sá  hà g    n tổ chức biểu diễ  vă   ghệ   ê  gươ g bé  goa  

 

 



Chủ đề- s  kiện Con vật bé yêu 

thích 

Ngày hội 8/3 Những con vật 

s ng trong 

rừng 

 

Côn trùng và 

chim 

 há  phá 

một s  HTTN 

 

 

Đánh giá  ết 

quả th c hiện 

 

Đánh giá  ết quả trên trẻ: 

+ MT 87   …  % trẻ đạt  Còn 1 số trẻ chưa đạt ………………………………………………………………   ....... 

+ MT 100   …  % trẻ đạt  Còn 1 số trẻ chưa đạt ………………………………………………………………… 

+ MT 101   …  % trẻ đạt  Còn 1 số trẻ chưa đạt …………………………………………………………………… 

+ MT 120  …..% trẻ đạt  Còn 1 số trẻ chưa đạt ……… ……………………………………………………………  

+ MT 76   …  % trẻ đạt  Còn 1 số trẻ chưa đạt ……………………………………………………………………  

+ MT 03  …  % trẻ đạt  Còn 1 số trẻ chưa đạt ……………………………………………………………………  

+ MT19   …  % trẻ đạt  Còn 1 số trẻ chưa đạt:……………………………………………………………………… 

+ MT 27   …  % trẻ đạt  Còn 1 số trẻ chưa đạt …………………………………………………………………… 

+ MT 35   …  % trẻ đạt  Còn 1 số trẻ chưa đạt …………………………………………………………   .............. 

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

+ MT 55  …  % trẻ đạt  Còn 1 số trẻ chưa đạt ……………………………………………………………   ............. 

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

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

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

   
 

 

 


